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 ىهىبلل ىدبم نارهلا اذهنأ»

 ةيآلا «موقأ
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 ةيآلا «هقنع ىف
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 «هسفنا ىدتماع افىدتهانم»
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 ةيآلا «4ة>ىلرقلا اذ تاود

 كار راك نيل نا
 ةيآلا «نيطايشلا

 للا ةلولكم كدب :ناعع الور

 ةيآلا «كقزع

 نأ قزرلا طسبي كبر نأ»
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 «اايبس ا ةشداف
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 ةيآلا «دهعلاب اوفوأو»

 «متاك اذا ليكلا اوفوأود

 «احممضرالا ىف شم الود
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 حلا تاومسإا هل ميسو
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 ةيالا «ىئنأ وأ
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 «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب
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 ةيآلا «اريبك انايغط الا مديزي اف مهفوختو » ىلاعت هلوق فر

 هنأ ىف رخآ ببس ركذ هنم دوصقملاو «اريبك انايغط الإ مهديزي اف مهفوخنو ل ىلاعت لاق مث

 ةرجشبوةرخآلاو ايندلا فواخمب اوفو ءالؤهن آل كلذو : اهو>رتقاىتلا تازجعملا رهظأ امىلاعت

 ىغلاف مهدامتو مهبولق ةوسق ىلع لدي كلذو « اريبك انايغط الإ فيوختلا اذه مهداز اف موقزلا

 اوعفتني مل اهوحرتقاىتاا تازجعملا كلت ل هللا رهظي نأ ردقتيف كلذك رمآلا ناكاذإو « نايغطلاو

 هللا رهظبال نأ ةكحلاف بجو . كلذك ناكاذإو 5 داتعلاو لهجلا ُْق ايدام الإ نودادز,الو اهم

 ؛ ملعأ هللاو تازجعملاو تابالانم هوحزتقا ام مل

 ىلاعت هلوق هلوأو ؛ نيرشعلاو ىداحلا ءزجلا ىلاعت هللا ءاش فنرإ هيليو « نورشعلا ءزجلا مت

 هلاكإ ىلع هللا ناعأ . ءارسالا ةروس نم 4 مدآل اودجسا ةكئالبلل انلق ذإو إل



 م ةبآلا «نآرقلاىف ةنوعلملا ةرجشلاو 2 ىلاعت هلوق

 ( ةراجفتاو سانلا اهدوقو) لاق ثيح رجحلا قرحت منهج ران نأب مكبحاص معز لاق لهج ابأ نأ

 ىرعبزلانبا لاق :ىناثلاو . رجشلا اهقدل و: فيكف رجعشلا لكأت رانلاو ارجت راثلا ىف نأب : لوي مث

 اهانلعجانإ) رج رانلاف نوكينأ اوبجينيح ىلاعق هللالزنأف ؛هنم اوقزتف دبزلاو رملاالإ موقزلا لعنام
 . تابآلا (نيللاظلل ةذتق

 . ةرجشلا هذه نعل نآرقلاف سيل : لبق ناف

 ماعلظ لكل لوقت برعلا': ىناثلا. اهتولكأي نيثلا رافكلا نعلدارأا : لولا : هوجودهنف : انلق

 ةرجشلا هذه:تناك الف دعبتلا وه ةنللا لصأ ى نعللا نأ : كلاثلاو . نودلم نإ اص هررك

 . ةنوعلم تيم ريخلا تافص عيمج نع ةدعبم نآرقلا ىف ةنوعاملا

 لاق صاعلاىبأ نب مكحلا ىنعي ةيمأ ونب ةرجشلا امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق (ىناثلا لوقلاإل

 ىلع هايؤر صقف هربنم نولوادتي ناورم دلو نأ مانملا ىف ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ىأرو

 ربخ مكحلا ٍلسو هيلع هللاٍِص هللا لوسر عم اوقرفت املف امهعم هتيي ىف الخ دقو رمعو ركب ىنأ
 محلا نأ رهظ مث  هرس ءاشفإ ىف رمع مهتاو « هيلع كلذ دتشاف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ايرب
 ؛ ةنيدملاب تناك ةصقلا هذه : ىدحاولا لاق . سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هافنق مهلا عمستي ناك

 اذه دكؤي اممو ءدحأ هب لقي ملو ةيندم ةيآلا هذه لاقي نأ الإ ريسفتلا اذه دعبيف ةيكم ةروسلاو

 . هللا هتعل نم ضعي تنآف ةللص ىق تنأو كابأ هلا نعل ناورا ضباط كرف

 (ارفك نيذلا نمل) ىلاعت ةلوقل دوهيلا ىه تآرقلا ىف ةنوعلملا ةرجشلا نأ (ثلاثلا لوقلاو)
 تازجعملاب نايتالا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اوبلط امل موقلا نإ : لئاق لاق ناف

 باذع مكيلع هللا لزن اونمؤت ملو ترهظ ول امنآل اهراهظإ ىف ةحلصمال هنأ تاجأف ةرخاقلا

 ركذيو سانللةنتف تراص ىتلا ايؤرلا ركذب مالكلا اذهل قلعت ىأو زئاج ريغ كلذو . لاصئتسالا

 . سانلل ةنتف تراص ىتلا ةرجشلا

 اهروهظ مدع راص اهرهظت مل كنإ مث تازجعملا هذه اوبلط امل مهنإ ليق هناك ريدقتلا : انلق

 ريصيالو كرمأ نهويال ةهيشلا هذه عوقو نأ "الإ ةوبنلا ىوعد ىف قداصب تسل كنأ ىف مل ةهيش
 مث بولقلا ىف ةميظعلا ةبشلا عوقول اببس راص ايؤرلا كلت ركذ نأ ىرت الأ كلاح فعضل ايبس

 كلذكف كياع نيقحلا عامتجا ىف اروتف الو كرممأ ىف افعض تبجوأ ام تاهمشلا كلت ةوق نإ

 افعض الو ؛ كلاح ىف اروتف بجوتال تازجعملا هذه روهظ مدع ببسب ةلصاخلا ةبيشلا هذه

 . ملعأ هللاو . كرمأ ىف



 ةبالا ع نآرقلا ىف ةنوملللا ةرجسشلاوو كاعت هلوق نشأ

 لا تا ا لوقيو سانا ضرحي عردلا يعد

 : لاوقأ ايؤرلا هذه ىفو « سانلل ةنتف الإ كانيرأىلا ايؤرلا انلعج امور ىلاعت لاق مث

 هللاو» لاق ردب ءامدرو نيخ شيرق رافك عراصم مانملاف ادم ىرأهللا نأ (لوآلا لوقلاإ

 تعم الف « نالف عرصم اذه نالف ,مرصم اذه» لوقي ذخأ مث «موقلا عراصم ىلا را نك

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعو امب نولجعتسي اوناكو . ةيرخ# هايؤر اولعج كلذ شيرق

 نع عنم املف : هباحأ كإذب ربخأو ةكم لخدي هنأ اهآر ىتلا هايؤر دارملا نأ (ىناثلا لوقلاوإل
 انريخأ دق سيلأ ركحيبوبأل رمع لاقو ؛ موقلا ضعبل ةنتف كلذ ناك ةيبيدحلا ماع مارحلا تيبلا

 كلذ لعفن انأ ربخ مل هنإ ركبوبأ لاقف هب فوطنو تيبلا لخدن انأ سو هيلع هللا لص هللا لوسر

 دقل) ىلاعت هللا لزنأو « اهلخد لبقملا ماعلا ءاج املف ء ىرخأ ةنس ىف كلذ لعف:سف ةنسلا هذه ىف

 ناتاهو ةيكم ةروسلا هذه اولاقف نيلوقلا نيذه ىلع اوضرتعا (قحلاب ايؤرلا هلوسر هللا قددص

 مانملا ىف امهتيؤر امأ . ناتيندم نيتعقاولا نيتاه نآل فيعض لاؤسلا اذهو « ناتيندم ناتعقاولا

 . ةكم ىف اطوصخ دعبب الف

 وزني ةممأ قب ملسو هيع هللا للص هللا لوسر ىأر بيسملا نب ديعس لاق (ثلاثلا لوقلاو)ل

 هيفدتاع روكذملا لاكشالاو ءاطغ ةءاآورىف سابع نبا لوق اذهو «كلذ هءاسف ةدرقلا وزن ةرئنم لع

 هنأب هنع باج نأ نكميو ( ربتم ةكمب ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسرل ناكامو ةيكم ةبآلا هذه نآل

 . ةيمأونب هلوادتي اربنم ةنيدملاب هلذأ ةكمب ىري نأ دعبيال
 ةليل ىلاعت هللا هارأام اهب دارملا نأ نيرسفملا رثك أ لوق وهو حصاألا وهو (عبارلا لوقلاورل

 لاقي : ةغللا ىف ايؤرلاو ةيقرلانيب قرفال نورثك آلا لاقف ايؤرلا هذه ىنعم ىف اوفلتخاو ؛ ءارسالا
 , ماملاف تلصح امنإ ءارسالا ةصق نأ ىلع لدي اذه : نولقألا لاقو ءايؤرو ةيؤر ىنعب تيأر

 هنأ : هانعم (سانلل ةثتفالإ) هلوقو ٠ ةروسلا هذه لوأ ىف هانررقام ىلع لطاب فيعض لولا اذهو

 دادزاو هب نمآ ناكن م ريثك هب رفكو هوبذك ءارسالا ةصق ل ركذ امل مالسلاو ةالصلا هيلع
 . اناحتما ناك ب بسلا اذهلق اناميإ] نوصلخلا

 انلعجامو : ريدقتلاو : ريخأتلاو ميدقتلا لع اذهو «نآرقلا ف ةنوعلملا ةرجشلاو إل ىلاعت لاق م“

 ةنوعلملا ةرجشلاو : ىنعملا ليقو سانلل ةنتف الإ نآرقلا ىف ةنوعلملا ةرجشلاو كانيرأ ىتلا ايؤرلا
 نآرقلاف ةروكذملاءوقزلا ةرجيئاهنإاولاق نورثك الاف ءةرجشتلا هذهىف اوفلتخاو . كلذك نآرقلاف

 : لوألا : نيهجو نم ةرجشلاهذه ركذىف ةئتفلا هذه تناكو (مثألا ماعطموقزلا ةرحش نإ) هلوقف



 "ع ةيالا افي وختالإ تايآلاب لسرن امو» ىلاعت هلوق

 اودلظ) ةينق نبا لاقو ٠ اهب مهيذكتب مهسفنأ اوءلظ ىأ (اهب اويلظف) هلوق (ثلاثلا ثحبلا)

 . ىلاعت هللا نم اهنأب اودحج ىأ (اهب

 دنع اهب فيوختاا نمضتتو الإ ةيأ ال : ليق يافيوخي الإ تايالاب لسرن امو ل ىلاعت لاق 2

 .فرخاالا كتادع تما ولا لجل تادقلا فاانإ فب كما

 رصح تفيكف ىعدملا قدص ىلع اهب لدتسي نأ تايآلا راهظإ نم مظعاللا دوصقملا : لبق ناف

 . فيوختلا ىف اهراهظإ نم دوصقملا

 نأ نودلعيال مهف ةيآ ربظأ هنأ قلخلا عمس اذاف ةيآلا رهظأ اذا ةوبنلا ىعدم نأ دوصقملا :انلق

 مولف ةزجعم نوكت نأ ريدقتبو ؛ ةزجعم امنوك نوزو مهنأ الا . ةفوخم وأ ةزجعم ةيآلا كلت

 مبلمحي ىذل!فوخلا وه اذبف  ديدشلا باقعلا اوقحتسال قدصلا ىلع اهب اولدتسي ملواهيف اوركفتي

 ىذلا اذه (افيوخت الا تايآلاب لسرن امو) هلوق نم دارملاف . تازجعملا كلت ىف لمأتلاو ركفتلا ىلع
 : معأ ساو . ءانك

 هللا باجأو . ةرهاقلا تازجعملاب لسو هيلع هللا لص هللا لوسر اوبلاط امل موقلا نأ ملعاو

 : هل اولوقي نأو هيف نعطلاب رافكلا كئاوأ ةأرجل اببس كلذ راص ةحلصمب سيل اهراهظإ نأب ىلاعت

 ىسوماب ىأ <« كنم اهانحرتقا ىلا تازجحملا هذبه تيت" ىاعت هللادنع نم اقح الور تنك نإ

 نإ كل انلق ذإو) لاقف هديؤي و هرصني ىلاعت هنأ هل نيبو هبلق هللا ىوق اذه دنعف « ءايبنالا نم هريغو

 : نالوق هيفو (سانلاب طاحأ كبر

 ناك ىتمو « هتردقو هتضبق ىف مف سانلاب ةطيحم هتردقو هتدكح نأ ىنعملا (لوآلا لوقلا)

 لوي ىلاعت هناك دوصقملاو  هردقو هئاضقب الإ رومألا نم رمأ ىلع نوردقيال مهف كلذك مالا

 لاق اكهولتقي نأ نيبو مهنيب لاح : نسحلا لاق . اننيدرهظتو انتلاسر غلبت ىتح كيوقنو كرصنت : هل

 (سانلا نم كمصعي هللاو) ىلاعت

 نينمؤملل اهحتفي ىلاعت هنأ وه مهب هللا ةطاحإو . ةكم لهأ سانلاب دارملا نأ (ىاثلا لوقلاوإل

 ؛ هيلع كتلود ربظي و مربقو يلغي هنأ ىلع ةكم لهأب ظاحأ هللا نأب كانرشب او ىلا كح

 هلوقىلا (نورشحت و نوبلغتساورفك نيذلل لق) لاقو (ربدلانولويو عملا مزبيس) ىلاعتهلوق هريظن و

 عقاولاكرايتعالا اذه نم ناكف عوقولابج أووهف هعوقو نع هللا ريض املك ناك امل (سانلاب طاحأ)

 هيلع هللا ىلص هللالوسرو ردب موي ناقيرفلا فحازت امل هنأ ىورو (سانلاب طاحأ) لاق مرج الف

 ع 9 « ىلإ كدعوو كدهع كلأسأ ىإ مهللا م لوهيو وعدي ناك ركب ىبأ 6 شيرعلا ىف ملسو



 ةيالا ام أولضف ةرصيم ةقانلا دوم 0 0 ا

 («ارييك انايغط الإ مهديزي اف اع نا كلذ هلا ا اال ةتضالإ كانيرأ

 ؛ ةوبنلا ةلأسم ركذيهعبتأ ديعولاب هعبتأ ونيكرشملالوق داسف ىلع ليلدلا ركذ املولاعت هنأ معا
 ةرهاق ةميظع تازجعم راهظا سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نم اوحرتقأ شيرق رافك نآل كلذو
 هويلطام دارملا :نورخآ لاقو (نولوآلا لسرأ اي ةيآب انيتأي الول) اولاق مهنأ مهنع هللا كح اك

 كنإ : اولاق موقلا نأريبج نب ديعس نعو (اعوبذي ضراألا نم انل رجفت ىتح كل نموت نل) مه وقب

 هذه نم ىثب انتأف ىوملا ىح ناك نم مهنمو حيرلا هل ترث نم : مهنف . ءايينأ كلبق ناك هنأ رعزت

 ا بذك نأ الإ تانآلاب لسرن نأ انعنم امو) هلوقب ةبسشلا هذه نع ىلاعت هلا باجأف . تازجعملا

 :هوجو باوجلا اذهريسفت ىفو (نولوألا

 اوقب لب اب اونمؤي مل مث ةرهاقلا تازجعملا كلت رهظأ ول ىلاعت هنأ ىنعملا «لواألا هجولاإل

 لاصئتسالا باذع لازنإنكل ؛ لاصئتسالا باذعل نيقحتسمن و ريصي ذئيخ . مهرفك ىلع نيرصم

 ببسلا اذهلف , مهدالوأ نمؤي وأ نمؤيس نم مهف نأ ملعأ ىلاعت هللا نآل « زئاج ريغ ةمآلا هذه ىلع

 ةكم لهأ نأ سابع نبا ىور . ةرهاقلا تازجعملا كلت رهظأ امو مهبولطم ىلا ىلاعت هللا مه اجأام

 كلت اوعرزي ىتح لابجلا هل ليزي نأو ابهذ افصلا مل لعحي نأ ملسو هيلع هللا لص لوسرلا كاف

 تلعف تْئش نإ : ىلاعت هللا لاقف ىلاعت هللا نم كلذ سو هيلع هللا لص لوسرلا بلطف ؛ ىضارألا

 لب كلذ ديرأال » ملسو هيلع هللا لص لوسرلا لاقف ٠ . مهتكلمأ اورفك نإ مهنأ طرشب نكل كلذ

 . ةيالا هذه تلزنف « مج نأ

 اقرار نيذلا مءابآ نال تازجعملا هذه رهظنال انأ باوجلا اذه ريسفت ىف «ىناثلا هجولا)

 ءاضيأ اهب اونمؤت مل متتأ اهومتيأر ولف « مهل نودلقم متتأو اهب اونمؤي م

 مكنأ اضيأ ,كنم هللا لعف ؛ اهم اوبذكو تازجعملا هذه اودهاش نيلوآلا نأ (ثلاثلا هجولا)

 . ريكحلا هلعفيال ثبعلاو ء اثبع اهراهظإ ناكف متبذكل اهومدهاش ول

 : ثاحأ هيفو 4 اب اوملظف ةرصبم ةقانلا دومت انيتآو ل ىلاعت لاق م“

 ةنيب ةحضاو دومت اهانينآ دقو ؛ دون ةيآ لثمىه اهوسقلا ىتلا ةيآلا نأ ىنعملا لوألا ثحبلاإ)

 مكحتلاو حارتقالا ليبس ىلع ءالؤه اهانمت, فيكف . لاصئتسالا باذع اوةحتساف اب اورفك مث

 . ىلاعت هللا ىلع

 . ةئيضم ىأ (ةرصبم) ءارفلا لاق : لوألا : ناهجو هيفو (ةرصبم) ىلا” هلوق «ىناثلا ثحبلا)

 رصبب اهلمأت نمل راصبأ اهفىأ راصبأ تاذ ىأ (ةرصبم) ىناثلا . ائيضمىأ (ارصبم رابنلاو) ىلاعتلاق
 !؟لوسرلا كلذ اودص لغ اهن لدتسيو هدشز اجب
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 6 اريك يطال

 : هب اذع نوفاخم الف هللا نوصعيال ةكئالملا : اولاق نأب هتحص ىلع لوقلا اذهب نولئاقلا جتحاو

 . ءادناللاب قئال وه امإو ةكئالملاب قثال ريغ اذه نأ ثبثف

 لقي نمو) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو . بنذلا ىلع اومدقأ ول هللا باذع نوفاخي ةكمئالملا : انلق

 ( منهج هيزحت كلذف هنود نم هلإ ىنإ مهنم

 ضعب هرذحب مل ناف , رذحي نأ هقح نم نأ دارملاف «اروذحم ناك كبر باذع نإ هلوق امأ

 . هنع رذحلا بحب ثيحب هنوك نم جرخمال وهف هلهجل سانلا

 ناك اديدش اباذع اهوبذعم وأ ةمايقلا موي لبق اهوكلهم نحن الإ ةيرق نم نإوإل ىلاعت هلوق
 «اروطسم باتكلا ىف كلذ

 نأودب الف اهلهأ عم ةيرق لك نأ نيب ( اروذحم ناك كبر باذع نإ) لاق امل ىلاعت هنأ ملعا
 امأو « توملاف ةحلاصلا امأ : لتاقم لاق . بيذعتلا امإو كالهالا امإ : نيمأ دحأوىلا اهلاحب عجرب

 اهتبقاع نوكت نأ دبالو . رافكلا ىرق (ةيرق نم نإو) هلوق نم دارملا : ليقو : باذعلابف ةحخلاطلا

 لتق نم كلذ نود ديدش باذعي وأ كالهالا نم دارملاوهو ..ةيلكلاب لاصتتسالا اامإ : نيمأ دحأ

 محلا اذه نأ ىلاعت نيب مث , ةيزجلاذخأو لاومألا مانتغاو ىسلاب مهلع نيبلسملا طيلستو مهئاربك

 . رهاظ هانعمو (اروطسم باتيكلا ىف كلذ ناك) لاقف عقاو هب مورجب مكح

 ةرصب. ةقانلا دومت انينآو نولوآلا اهب بذك نأ الإ تايآلاب لسرن نأ انعنم اموزإ ىلاعت هلوق .

 ىلا ايرؤرلا انلعج امو سانلاب طاحأ كبر نإ كل انلق ذإو افيوخت الإ تايآلاب لسرن امو اهم اوملظف

 68. - ركن د



 . ةيآلا« ةليسولا مهر ىلإ نوغتبي نوعدينينلاكئلوأ , ىلاغتهلوق 59*22

 ؛ مهنم ىوقأو ٠ ةكئالملا نم ردقأ نوكي نأو دبال ملاعلا قلاخو ٠ ةكئالملا قااخو . هللا دابع

 . مهنم الاح لكأو

 مولعمريغ ,ةكئالملا ةردق لاكو « هيلع قفتم مولعم ىلاعت هللا ةردق لاك :.لوقنف اذه تبث اذإو

 كلذك ناكاذإو « ةريقح ةليلق ىلاعت هللا ةردقىلإ ةبسنلاب مهتردق نأ هيلعقفتملا لب « هيلع قفتمالو

 اق دعسان رك تزل: ةكئالل ام فايع لات خال أ نع ليوأ_قلاعتشا ةةاحب كاتتمالا نازك نأ كلو

 نم نوملكتملا انباخأ امأو ؛ ىلوأ مولعملاب ذخالاو لوهجم كلذك ةكئالملا نوكو ٠ مولعم ةدابعلل

 دجومال هنأ ىلع ةيلقعلا ةجحلا نوميقي مهنأ وهو ئرخأ ةقيزط بابلا اذه مهلف ةعامجاوةنسلا لهأ

 , ىلاعت هللاالإ دوج ولا ىلإ مدعلا نم ءىثل جرخعالو ىلاعت هللا الإ

 ؛ ىلاعتهتلاالإ دوبعمال هنأب عطقلا بجوف ىلاغتهتلاالإ عفانالو راضال هنأ تبث اذه تبث اذإو

 لالدتسالا مهيلععنتما هلاعفاأل ادجوم دبعلا نوك اوزوج امل مهنأل ةلزتعالل متتال ةقيرطلا هذهو

 اذه مهل متي مل كلذنعاوزجت اذإو . مسجلا قاخو ةتامالاو ءايحالا ىلع اهل ةردقال ةكئئالملا نأ ىلع

 ليوحتااو (اليوحتالو مكنعرضلا فشك نوكلمال) هلوق ةعصىلعمطاقلا ل لدلاركذ وهاذهف ليلدلا

 .لوحتف:هلو> : لاقي ناكم.ىلإ.ناكمو لاح ىكإ:لاح نم لقنلا نع ةراع

 لاق : لوألا : نالوق هيفو.« ةليسولا مهبر ىلإ نوغتبي نوعدي نيذلا كتل وأ ل ىلاعت لاق مث

 كئلوأ نأ هانعمو نيدوبعملا لعف (نوغتبي) هلوقو ٠ نيدباعلا نييمدألا لعف (نوعدي ) هلوق .ءارفلا

 عفدو مفانملا بلط ىف هللاىلإ نوءجري ةكتالملا نأ عازنال هناف ؛ ةليسولا ممر ىلإ نوغتبي نيدويعملا

 ىلاعتهللاو « ةجاحلاو زجعلاب نيفوصوم اوناككإذك ناكاذإو هباذع نوفاخ وهتمحر نوج ريوراضملا

 . ىلوأ .هتداتعب لاغتشالا ناكف ءاينغالا ىنغأ

 ءالؤه :: لوقتف.«هياذع نم نوفئاخو هللا ةمحر ىلإ :نوجاتخع ةكنتالملا نأ ملسنال : اولاق ناف

 لالا ]و ةابتاروذلا ةوجتولا تتكلم ::الاقي وأ "اتا وان اذوَجقلا ةيجئاو اظبتإ ::كاقي نأ انِإ ةكمالملا

 بجوي وهفقااثلاامأو « هيلانوجاتحمو هللا دابع كت الملا نأب نيفرتعم اوناكرافكلا عيمج نآل لطاب

 هللا ةدابغب لاغتشالا ناكنف .. لاعت هللا ىلإ امتالك ىو ابتاوذ. ىف نيجاتحم كئالملا'نوكب لؤقلا

 .. كئالملا ةدابعب. لاغتشالا نم للوأ

 دقلو) هلوقب ىلاعت هللا مهركذنيذلا .ايبنالا مث (نوعد,نيذلا كئلوأ) هلوقنأ (ىاثلا لوقلاو إل

 ءايبنآلا مو مهتلزنم تمظع نيذلا نأوه قبس امب مالكلا اذه قلعتو (ضعب ىلعنييبنلا ضعب انلضف
 ع

 . ىلاعت هللا ريغاودبعتالفق> مهب ءادتقالاب متنأف « هيلاالإ ةليسولا نوغتبيالو ىلاعت هللا الإ نودبعي ال -
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 ماد اروذح ناكل سا هءاذع نوفاخيو هتمحر نوجربو
 هر -

 باذع نإ هباذع نوفاخيو هتمحر نوجريو برقأ مهيأ ةليسولا ممر ىلا نوغتبي نوعدي نيذلا

 (اروذح ناك كبر

 نولوةي اوناك نيكرشملا نأ انركذ دقو نيكرشملا لع درلا ةيآلا هذه نم دوصقملا نأ لغا

 7 5 هللا دانع نم ننيرقملا ضعي دبعت نحتف للاعت هللا ةداعب لعتشن نأ ةلهأ ال 1

 ىلاعت هللا و ليوأتلا اذه ىلع هتدابعب اولغتشاو ةروصو الاثم هودبع ىذلا كلملا كلذل اوذختا مهنإ

 مانصأألا 0 (هنود نم متمعز نيذلا اوعدا لق) لاقف ةيآلا هذه محلوق نالطب ىلع جتحا

 هللا ىلا ةليسولا ءاغتباو (ةليسولا ممر ىلا نوغتبي نوعدي نيذلا كتئلوأ) مهتفص ىف لاق ىلاعت هنال

 . ةتبلا مانصالاب قيليال ىلاعت

 تلزن اهنإ : ليقو : مف ةيآلا هذه تلزنف ةكئالملا اودبع اموق نإ : لوقنف اذه تبث اذا

 5 « نجلا نم رفنلا مساف نجلا نم ارفن اودبع اموق نإ : ليقو ؛ اريزعو حيسملا اودبع نيذلا ىف

 ىلاعت هللا باتكىف عضوم لك: سابع نبا لاق . ةيآلا هذهتلزنف مهتدابعب نيكسمتم سانلا كتلوأ

 ىذلا وه دوبعملا هلالا نأ ءالؤهبهذم داسف ىلع جتحا ىلاعت هنإمث ء بذك وهف معز ظفل هيف درو

 حيسملاو نجلاو ةكئالملاىهو اهنودبعي ىتلا ءايشالا هذهو ؛ ةعفنملالاصيإو ؛ ررضلا ةلازإ ىلع ردقي

 . ةطآ تسيل اهنأب عطقلا بجوف « عفنلا ليصحت ىلع الو رضلا فشك ىلع نوردقيال ريزعو

 رضلا فشك ىلع امل ةردقال ةكئالملا نأ ىلع متلد اذإ متي اما ليلدلا اذه : لوقي نأ لئاقلو

 لآ را : متلق ناف ؟ مكليلد متي ىح كلذك مآلا نأ ىلع ليلدلا افف عفنلا ليصحت ىلعالو

 . ةباجاللا لصحت الف ابللا نوعرضتي اوناكرافكلا كئلوأ

 نودسملاو « ةباجالا لصحتالفىلاعت هلل الان وعرضتي نيماسملانأ اضيأ ىرندق كل ذل ةضراعم : الق

 نم ال ىلاعت هللا نم لصح امنا عفنلا ليصحتو رضلا فشك نم لصاحلا ردقلا نإ : نولوقي

 ريدقتلا اذه ىلعو : ىلاعت هللا نم ال ةكتالملا نم لصح هنإ نولوقي رافكلا كئلوأو . ةكئالملا

 . مات ريغ ليلدلاف
 ةكئالملا نأب نيرقم اوناك رافكلا نآل كلذو + لماك مات ليلدلا تأ : باوجلاو



 ةيآلا «هنود نم معز نيذلا اوعدا لقد قالغت د 0

 انو

 منع رصلا فدك وكلما هنود نم محد ذأ 1

 )ع لعأ مبر) كلذلبق لاقامل هنأ ىعملاو (ضرألاو 500 نع لعأ كبر و) /

 ملا وحأ لعالو مكيلعروصقم ريغ هملع نإ يدع (ضارالاو تاومسلا ى نع ملعأ كبر) هدعب لاق

 ملعيف تاومسلاو نيضرألا تاوذ عيمجي قاعتمو تامودعملاو تادوجوملا عيمجي قلعتم هملع لب

 ضعب ىلع نييينلا ضعب لضف ببسلا اذهلف ؛ دسافملاو ملاصملا نم هب قيلي ام ٍلعيو دحاو لكل اح

 نأدعبملو نآرقلا ادم ىتي نأ اضيأ دعبي ملف« ليجنالاىسيعو . روبزلادوادو . ةاروتلاىمومىفآو

 قاخلا عيمج ىلع هلضفي

 ؟ ركذلاب ماقملا اذه ىف مالسلاو ةالصلا هيلع دواد صيصخت ىف ببسلا ام : لبق ناف

 : كاوجو هن ؛,انلق

 7 ضمنا اع نيدتلا صعب لضف هنأ ؟ ذ ىلإتت هنأ (لوأالا هجولا

 هات آام ركذي مل ىلاعت هنإ مث . امظع اكلم ناكدواد نأ ىنعي «اروب 01 لاق مث

 ليضفتلا هنم دارملا ؛ كلذ لبقو 1 ذىذلا ليضفتلانأ لعاببنت « باتكلا نم هاتآ ام ركذو كلملا نم

 . لاملابال نيدلاو ملعلاب

 متاخ ادم نأ روبزلا ىف بتك ىلاعت هنأ ركذلاب هصيصخت ىف ببسلا نأ «ىناثلا هجولاوإل

 ايداع امر ضرالا نإ ىذلا دعب نم روب رلا ىف انتك دقلزو) ىلاعت لاق مالا ريخ هتمأ نأو نيدنلا

 . هتمأو دمي مثو (نوحلاصلا

 (روبزلا ىف انبتك دقلو) هلوق ىف فرع اله : ليق ناف

 باتكلا هانعم ناكف روبزملا نع ةرابع روبزلا نآل : هلاح ميظعت ىلع لدي انهه ريكستلا : انلق

 . انك هنرك ىف لماك هنأ: ىكنلا ضم ناكف

 نوعجري اوناكلب لدجو رظن لهأ اوناكام شيرقرافك نأ هيف ببسلانأ ( ثلاثلا هجولاوإل

 ني اعكا الو ىسوم دعب ىنال هنإ : نولوةي اوناك دوهلاو . تاهيشلا جارختسا ىف دوهيلا ىلا

 , ىازلا مضب (اروبز) ةزمح أرقو ؛ دواد ىلع روبزلا لازناب مهمالك مهيلع ىلاعت هللا ضقتنف ةاروتلا

 :ءايدلا ة رز أ 21 ىاكللد هجيوز ان رك ذو

 كتلوأ اليوحتالو كنعرضلا فشك نوكلميالف هنود نم معز نيذلا اوعدا لقإل ىلاعت هلوق
 ا



 "”سوب ةيآلاءعبذمي أشينإوأ محريأشي نإ: كب لعأ مبرد ىلاعت هلوق

 اولوقي ىدابعل لفو) هلوق نم دازملا وه اَدَهف اني دش اريثأت .بللقلا ىف رئا دلتا متمثلا نع ىلاخلا

 (مينيب غذني ناطيشلا نإ) لاقف قيرطلا اذه ىف ةعفنملا هجو ىلع هبن ىلاعت هنإ م (نسجأ نه ىلإ

 .ةئتفلا نارو انيس تراص ةءاذبلاب ةّجوزم ةرم ةجللا تراص م ىإ نيمينلل انماج

 نسو ناطمشلا نس ةلاصاخلا ةوادعلا نأ ىنعملاو /انيبم اودع نادنالل ناك ناطيشلانإ لاقمأ

 نعو مهن اعأ نَعَو مهفلخ نمو مهيدي أ نيب نم مهنيتآال مث) هنع ةياكح ىلاعتلاق ةميدق ةوادعنانالا

 بر هللا فاخأىإكنم ءىربىتإ لاق رفك امافرفك | ناسنالل لاق ذإ ناطيشلا لثك ) لاقو (مهلئامش

 ىلإ (؟لراجىنإوسانلانم مويلاوكل بلاغال) لاقو ( مهلامعأ ناطيشلا مل نيز ذإو) لاقو (نيملاعلا

 (مكنم ءىرب فإ) هلوق

 ىلعنآلا ملكت اهإ انأ لعاو (.كبذعي أش نإ وأ مكحري أشي نإ ,كب ملعأ مب رإل ىلاعت لاق م

 55 ملعأ مبر) هلوقف ريدقتلا اذه ىلعو « نونمؤملا هب دارملا (ىدابعل لق) ىلاعت هلوق نأ ريدقت

 مهاذأو ةكم رافك نم ءاحجنالا ةمحرلا كلتب دارملاو « كري أشي نإ : ىنعملاو  نينمؤملا عم باطخ

 اليفكو اظفاحىأ (اليكو مهيلع) دمعاي (كانلسرأ امو) لاق مث . كيلع مهطيل-:ب مبذعي أشي نإ وأ

 . الفالإ و « ماده مهتياده هللا ءاش ناف مثرفك نم كيلع ءىثالو . ةوعدلاب تنأ لختشاف

 هذه نه دوصقملا نال كلذو « رافكلا (ىدابعل لقو) هلوق نم دارلا نأ (ىناثلا لوقلا )

 بذجل ايبس كلذريصيل نسحلا باطخلاب اوبطاخي نأ عضوملا اذه لثم ىف دعبي الف ؛ةوعدلا تايآلا

 مهنوكب اورقأن يذلا ىدابعل لق دمحاي : لاق ىلاعت هن أكف : قحلا نيدلا لوبق ىلإ مهعابط ليمو مهولق

 فضو نا ةرورعلا لعن تانييلاو لئالدلا ىفرظنلا لبق اناآل كلذو . نسحأىه ىتلا اووي ىل ًاداع

 هفصوو « دادضالاو ءاكرشاا تابثإ نم نسحأ دادضالاو ءاكرشلا نع ةءاربلاو ديحوتلاب ىلاعت هللأ

 نأ ,طىغبني ال هنأ مهفرع و «كلذ'نءزجعلاب هفصو نم ناحأ) ولا اي رشنلاو تكلا ]2 هادا

 : ناطيشلا وه بصعتلا اذهلثم ىلع لماحلا نال « فالسألل ابصعت ةلطابلا بهاذملا كلت ىلع اورصي

 مكقفوي نأب (مكمحري أشي نإ مكب ملعأ مكبر) مهل لاق مث هلوقىلا تفتلي نأ ىغبني الف ؛ ودع ناطيشلاو
 مكنع ةيئاغ ةئيشملا كلت نأ الإ . كبذعيف رفكلا ىلع. مكتمب:أشي نإو . ةفرعملاو ةيادهلاو نامالل

 نع نيمورح اوريصت الثا لهجلاو لطابلا ىلع اورصت الو « حلا نيدلا بلط ىف متنأ اودهتجاف

 (اليكو مهيلع كانلسرأ امو) مهوهيلع هللا لصدمجي لاق مث ؛ ةيدمرسلات اريل او ةيدب آلا تاداعسلا

 نيالا رابظا : تارلكلا هذه لك نم دوصقملاو ؛ لوقلا ىف ملا ظاغت الو مهيلع رمآلا ددششتال ىأ

 , دوصقملا لوصح ديفيو بلقلا ىف رثوي ىذلا وه كلذ ناف ةوعدلا دنع مل قفزلاو



 ةيآلا < نسحأ ىهتولا اولوقن :ىقابل لقؤو » ىلاعت هلوق فلو

 اسا اس هه 3 3 هم 6 لس ل

 ناطيشلا نإ مهيب عزنب َْن ميشلان 0 ىه ىنلأ 0 0 مع ا

 ه_- هب ل

 مرثو سارت ع سل هر ه عود ع م رهو

 مابذعي ان نإ ل ا ا ١ نإ !لعأ بر «ه+) 3 اودع ناَسالل 55

 نال تااومشلا نم : لع 0 662 2 َكاَلَسرَأ 17

 لع نزل 27202- ا ا دف سلس هدم اسم يه ل

 «66 اروهز دواد انيتآو ضعب لع نيا صعب نص

 موي) هلوق امأو (ابيرق نوكي نأ ىسع) هلوق دنع مث رافكلا عم مالكلا نأ «ىناثلا لوقلاإ)
 قئاللا وه مالكلا اذه نال نيرفاكلا عمال نينمؤملا عم باطخ وهف (هدمحب نوبيجتستف 1 وعدبإ

 ءروهشملا وه لوألا لوقلاو مهلا هناس>إ ىلع هنودمحبو « هدمح هلل نوبيجتسي منال نينمؤملاب

 .لامت>الا رهاظ ىباثلاو

 ناك ناطيشلا نإ مسهنيب غزني ناطيشلا نإ نس>أ ىه ىتلا اولوبتي ىدابعل لقول ىلاعت هلوق

 « اليكو مهلع كانلسرأ امو مكبذعي أشي نإ وأ مح ري أشي نإ كب ملعأ مكبر انيبم اودع ناسنالل
 (اروبز دواد انيت آو ضعب ىلع نيببنلا ضعب انلضف دقلو ضرالاو تاومسلا ىف نمب ملعأ كبرو

 : نالوق هيف (ىدابعل لق) هلوق نأ ملعا

 نآرقلا تايآ رثك أ ىف دابعلا ظفل نأ كلذو ؛ نونمؤملا هب دارملا نأ (لوآلا لوقلاإب

 لاقو (ىدابع ىف يل+داف) لاقو (لوقلا نوعمتس نيذلا ىدابع رشبف) ىلاعت لاق نينم ؤاءاب صتخم

 (هللا دابع ام برشي انيع )

 ناك ولأ هلآوق وهو كارشلا لاطي] ف ةننضتلا ةجحلا رك ذ املىلاعت هنإ :لوةنف اذه تقرع اذإ

 هلوق وهوداعملا ةحص ىف ةييقيلا ةجملا ركذو (الييس شرعلاىذ ىلا اوغتبال ًآذإ نولوقت اي ةملآ هعم
 نيفلاخلا لع ةجحلاداربإ متدرأ اذإ ىدابعل دمعاي لقو ةيآلا هذهىف لاق (ةرد هلوأ رك رطف ىذلا لق)

 « بسلاو متشلاباطولخع ةجحلا ركذ نوكيال كا 1 1 كلت اوركذاف

 لهأ اولداجت الو) هلوقو (ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا) هلوق ةيآلا هذه ريظنو

 0 واباقل متشلاو بسلانم ءىثث هب طلتخا ول ةجحلا ركذ نال كلذو (نسحأ ىه ىتلاب الإ باتكلا

 بضغلا دادزيو (ملع ريغب اودع هللا اوبسيف هللا نود نم نوعدي نيذلا اوبست الو) لاق اك هلثم

 نسحألا قيرطلاب ةجحلا ركذ ىلع راصتقالا عقو اذا امأ . دوصقملا لوصح عنتميو ةرفنلا لماكتتو



 فق ةآلا ءاليلق الإ مثبل نإ نونظتو» ىلاعت هلوق

 5 : رسال ليس المال
 هدنع هللانإ) لاقف « نيعملا هتقو ىلع قاخلا نم ادحأ علطيال هنأ نآرقلا ىف نيب ىلاعت هنأ لعاو

 ىلاعت لاق مرج الف (اهيفخأ داكأ ةيت 7 ةعاسلا نإ ) لاقو (ىنر دنع اهيلع امنإ) لاقو (ةعاسلا ملع

 . بيرق هنأ هانعم بجاو هللا نم ىمع نورسفملا لاق (ابيرق نوكي نأ ىسع لق)
 ؟ رهظي ملو ةنس ةئاهتس ضرقنا دقو ابيرق نوكي فيك : اولاق ناف

 هيفو (مكو عدي موي) ىلاعت لاق مث « اليلق ابيرق قابلا ناك قب ام رثك أ ىضمام ناكاذا :انلق

 مث ؛ رافكلا عم باطخ هلكةبآلا هذه لبقام نأ ليلدب رافكسلا عم باطخ هنأ : لوآلا : نالوق

 ءادنلاب ىأ مكوعدي موي ثعبلا نوكي نأ ىسع ىنعملاو : ابيرق هلوق نم لدبلا ىلع اموي بصتتا لوقت
 ليفارسإ نإ : لاقي (بيرق ناكم نم دانملا داني موب) لاق اك ةريخآلا ةحفنلا وهو مكعمسي ىذلا

 هنذاب وىلاعت هللا ةردقب تنك مك ىدوع ةقرفتملا ءازجالاو ةرخنلاماظعلاو ةيلابلاداسجألا اهتيأ ىداني

 نوببجت ىأ (هدمحت نوبيجتسنف) هلوقو (ركن ءىش ىلإ عادلا عدي موي) ىلاعت لاقو « هنيوكتو

 ىهف ةقفاوملا بلط ىضتقت ةباجتسالا نأ الإ ةباجالا ىهو هيلإ اعد امف ىعادلا ةقفاوم ةياجتسالاو

 مهسؤرنعبارتلازوضفنب و مثروبق نمذوجرخم : ريبج نيديعسلاق(هدمحي)هلوقو ؛ ةياجالا نمدكو أ

 اذه هيجوتو « هتعاط و هتفرءءةداتقلاقو (هدمحنوبيجتسنف) هلوقورف .:كدمحبو كناحبس نولوةيو

 كلذفف كلذمهعفنيال مهنكلو ةعاطو مهنم ةفرعمكلذ ناكديمحتلاو حيبستلابا وباجأ امل مهنألوقلا

 ىأ . هدمحنوبيجتست : ىتاعملا لهأ لاقو ؛ دما مهعفنيال نيح اودمح : نورسفملالاق اذهلف . مويلا

 لاقو.هغم هفيسو ّىأ هقسن ريماألا بكرو نايضغ ءاجىأ هيضعب ءاج : لاقي [ نددفاح نورجتست

 هرمأت نم كلوةك ثعبلا مثدايقنا ىف ةغلابماذهو « نيدماح كَ مهنم لاح هدمحب : فاشكلا بحاص

 كاذب كنم تك ١نأ لعهركشت وهللادمحت ةلاحىلإ ىهتتس ىأ رك اشدماح تنأ وهب ىفأتس هيلع قشي لمعب

 . ديدهتلا ضرعم ىفرك ذي اذهو لمعلا

 لازي هناف ةيناثلاو ىلوآلا نيتخفنلا نيب ديري سابع نبا لاق (اليلقالإ متثبل نإ نونظت و) لاق م

 ( اندقمم نم 0 سب ةروس ى"هلوق هيلع لملدلاو « تقولا كلذ ق تردكلا مولع

 تقو بيرقت هانعم : نسسحلا لاقو . نيتخفنلا نيب امف مهبل ىلإ دئاع ليلق ثيل اذه نأب مهظف

 ليقو ايندلا ىف ثبللا ةدم لالقتسا ىلإ عجرب اذبف لزت مل ةرخالاب و نكت مل ايندلاب كن "كف ثعبلا

 اورصقتسا رانلا ف لوخدلا مهرمأ ةبقاع تناكامل هنآل ؛ ةمايقلا ةصرع ىف مهبل لالقتسا دارملا

 , ةمايقلا خ خذرب ف مهبل ةدم



 ةيآلاءوه ىتم نولوقيو مهسؤر كيلإ نوضغنيسف» ىلاعت هلوق 278

 (مكرودص ىف ربكي امن اقلخوأ) هلوقب دارملاام : ليق ناف

 ايش |ىح رفاق: مهل ليقف « دعبتسم لغأ ةاحلل الب اق كقادلا و رجلا "ن رك نأ ذا: اننلق

 اذه ىلعو ةايحلل الباق هنوك مكلقع دعبتسي ثيحب ديدحلاو رجحلا نم ةايحلا لوبق نع دعبأ رخآ

 تار اهنا ادق تيدا نإ وا مانا .تادنأ نأ اذا رمل نال ( ءىلعلا "كلذ يعن نأ لإ ةججاح الق" هجتولا

 ةداعإ ىلع رداقىلاعت هللاناف ةايحلا لوبق نع دعبلا ةباغ ىف تناكنإو تردق ةلاح ىأو تضرف ةفص

 : سابعنب|لاقو « ءىثلا كلذ نيبعت ىلإ ةجاح الف ىنعملا اذه ةيآلا نم دارملا ناكاذإو ء ابملإ ةايحلا

 اذهنأ ملعاو « اهيلإ ةايحلاديعي ىلاعت هللا ناف توملا سفن مكنادبأ تراص ول ىنعي : توملا هنم دارملا

 تنكولوكتيمي هللاف ةايحلانيعتنكول : لاقي نأ لثم ةغلابملا ليبس ىلع هركذ نسحب امإ مالكلا

 نآل « لاحم اذهف مالا سفن ىف اما « ةغلابلا ليبس ىلع رك ذ دق اذهف « كرةفي هللا ناف ىنغلا نيع

 توملاف اضرع باقني نأ ريدقتب مث اضرع باقنيال مسجلاو ضرع توملاو ماسجأ سانلا نادبأ ش

 ضرالاو ءامسلا ىنعي : دهاجي لاقو ؛ رخآلا دضلاب هفاصتا عنتمب نيدضاا دحأ نآل ةايحلا لبقيال

 اونوك : مهل لاق امل هنأ ىنعملاو 6ةرم لوأ مكرطف ىذلا لق انديعي نم نولوقيسفإل لاق مث

 دنعف ةنكمم هيلإ ةايحلا ةداعإ ناف نيئيشلا نيذه نم ةانحلا لوبق ىف دعبأ ائيش وأ اديدح وأ ةراجح

 ةرم لاوأ مكر طف ىذلا : دمحاي لق ىلاعت لاق « هيلا ةايحلا ةداعإ ىلع ردقي ىذلا اذه نم اولاق كلذ

 كابر تاز تانااررظا قلاعاوأ ميلست ىلع عرف ةداعالا ةحصب لوقلا 0

 هتاذل ملاع هتاذإ رداق ملاعلا هلإو لّقعلاو ةايحلل ةلباق ماسجاللا كلت نا : لوقنف كلذ تبث اذاف

 مالك اذهو « ةداعالا ىلع ارداق قبب نأ بحي ءادتبالا ىلع رداقلاف « ةتبلا هتردقو هبلع لطبي الف
 . ىوق ناهربو مات

 اهتانإ ةضخن ةشاررنالف نضقنأ ؟لاف“ءا فلا لاق « مهسؤر كيلا نوضخنيسف )ل ىلاعت لاق م

 لجرلل لاقي : مثيملا وبأ لاقو  هسأر كرحب هنآل اضغن ميلظلا ىعسو لفسأ ىلاو قوف ىلا هكرح اذا

 امنوكرحيىنعي(مهسؤر كيلانوضخنيسف) هلوةف هسأر ضفن أدق هل اراكنا هسأر كر ءىشبربخأ اذا

 دساف لاؤسلا اذه نأ لعاو (وه ىتم نولوقيو) ىلاعت لاق مث . داعبتسالاو بيذكتلا ليبس لع

 رهابلاناهربلاب نيب ىلاعت هللانا مث « اهانيكح ىتلا ةهيشلا ىلع ءانب رشثنلاو رشحلا عانتماب اومكح منال

 لقعلا ليلدلاب تب امل هناف « لوألا ثحبلاب هل قاعتال مالك وه ىتم مطوقف , هسفن ىف انكم هنوك
 نم هتايثإ نكميال كاذف دجوب ىتم هنأ اماف « هناكماب فارتعالا بجو هسفن ىف دوجولا نكمم هنوك

 فرع نيعملا تقولاك لذ نع ىلاعت هتلاربخأن اف ةيعمسلا لئالدلاب هتابثا نكمب امنا لب  لقعلا قيرط



راجح اونوك لقد ىلاست هلوف
 ةبالا« اديدح وأ ة

 مو

 « تاتفلاو ضاضرلاو ذاذجلاك ؛ مسالا ماطخلاو تافرلاو موطخ وهف اطح رطح وحن توفر وهف

 ترثئانتو هؤاضعأ تفج تام اذا ناسنالا نأ ىهف : موقلا ةببش ريرقت امأ ..ةغللاب قاعتيام اذدهف

 ندبلا ىف ةيئاملا ءازجأللا امأ . ملاعلا ءازجأ رئاس.ءازجالا كلتب .طلتخاف ,لاعلا ىلا وح .ىف.تقرفتو

 ءاورب طلتختف ةيئاوملا ءازجألا امأو ؛ملاعلا بارتب طلتختف ةيبارتلاءازجألا امأو . ملاغلا هايمب ظاتختف

 اهنايعأب اهعامتجا لمعي فيكف 0 نماللا ناص' اذا و ملاعلا راتب طلتختف ةيرراثلا.ءا نسا لم ماعلا

 ةميشلا ريرقت وه اذهف ؛ ىرخأ نع امنايعأ اهيلا ةايحلا دوعلقعي فيك و : ىرخأ ة 0

 اذا امأ . هتردق لاك ىفو هللا لع لاك ىف حدقلاب الإ مترال لاكشالا اذه نأ:: اهنعا باوتجلاو

 اهنأ الا ملاعلا ءازجأب تطلتخا ناو ءازجالا هذه ذئنيخ تايئزجلا عيمجي املاع ىلاعت هنوك انيلس

 فيلأتلا ةداعإ ىلع اردأق ناك تانكمملا لك ىلع ارداق ىلاعت هنوك انملس املو ىللاعت هللا لع ىف ةزياتم

 هتردق لاكو هللا ٍلع لاك انملس ىتم انأ تبثف  اهنايعأب ءازجاألا كالت ىلإ لقعلاو .ةايحلاو بيكرتلاو

 ةيلكلاب ةببشلا هذه تلاز

 لاح ىلإ مهدرينأ اودعبتسا موقلا نأ ىنعملاف (اديدح وأ ةراجح اونوك لقال ىلاعت هلوق امأ

 نكل رهاظلا بسحب ةاي+لالوبقل ةيفانم ةفصتناكن او ىهو. اتافرو اماظع اوراص نأ دعب ةابحلا

 اماظع امنوك نم ةاجلا لوبقل ةافانم دشأ ىرخأ ةفص ىلإ توملا دعب ماسجألا هذه ءاهتنا اوردق

 نمدشأ ةامحلالوبق نيبو ةيديدحلاو ةيرجحلا نيب ةافانملا ناف « اديدحوأ ةراجح ريصت نأ لثم انافرو

 ةراجحلا امأ . حلا ندب نم !ءزج ناكدق مظعلا نأ كلذو « ةايحلا لوبق نيبو ةيمظعلا نيب ةافانملا

 ةيرجحلا ةفصب ةفوصوم سانلا نادبأ ريصت نأر يدقتبف «ةايحلاب نيفوصوم ةتبلا اناك اف ديدحلاو

 ةوح ىلع ليلدلاو : ناك ام القاع ايح اهلعجو اهيلإ ةايحلا ديعي ىلاعت هللا ناف ء توملا دعب ةيديدحخلاو

 ةايحلا ولّةعلا لص-ح امل الصاح لوبقلا اذه نكي مل ول ذإ لقعلاو ةايحلل ةلباق ماسجالا كلت نأ كلذ

 رجأب عيطملا ديز ندب ءازجأ هيلع هبتشت الف تايئزجلا عيمجي ملاع ملاعلا هلإو . سما لوأ بام

 6 ءازجاللا كلت ىلإ ةايحلا دوعنأ تبث اذإو . تانكمملا لك لعرداقو . ىصاعلاو رمع ناب

 ءازجاللا كلت ىلإ ةايحلا دوع ناك« تانكمملا لك ىلع رداق تامولعملا عيمجي ملاع ملاعلا هلإ تأتي

 ريصت نأ ىهو ةايحلالوبقف مظعلا نم دعبأ ائيش تراص وأ اتافرو اماظعتراص ءاوس ؛ اعطق انكم

 (اديدحوأةراجحاونوك ) هلوقو ؛ عطاقلا ىلقعلا ليلدلاب مالكلا اذه ريرقت اذهف « اذيدح وأ ةراجح

 كلذو « ةداعالا نع ىلاعت هللا مترجيأ امل كلذك متنك ول مكنأ دارملا لب مالا هنم دارملا سيل

 قح كنم بلطأسف ؛ ةفيلخلانبا نك تش نمنك : لوقف نالفانأو ف عمطتأ لجرلللئاقلا لوقك

 «).  رخف مهد



 ةيالا «نيثوعبمل انثأ اتافرو اماظع انك اذئأ اولاقود ىلاعت هلوقأ 2 ساو

 8اس

 1 ؟ ٠١ انيدجاقلَح توون نوما الاَقو

 تي ١ ممم هر 7 ه- يَ الل < و

 اا اماَقلَحَوأ © ٠ اديدَحوأ ةَراَجح

 0 تر كر ل

 م نولوقيو مهسودر كل روضخليسم ةرم م لوأ مكرطق ىذلا لق

 اق اع هم اجا 1غ ةيحوه را توزعت هد انرا ةرارو

 نونظتو هدمحب نوبيجتسنف عوعدي موي «ه١1 ابي َنوُكَي نأ ىسع لف وه

 يه  هرثم ب

 «ه9> اليلق الإ 0 نإ

 , عودخم ىأ روحسم هنإ : اولاق كلذلف « تاياكحلا هذهو تاكا هلو اهي رعد رم ان كتل وأو

 . ناطيشلا لبق نم عودخم هنإ اولاقف كلم هنأ نظيف هل ليختي ناطيشلا نإ : نولوةي اوناك اضيأو

 هنإ : اولاقف ءرخآ ءىثب كبيش دحأ لك ىأ «لاثمآلا كل اوبرض فيك رظناإل لاق مث

 البيس نوءيطتسي الف ميقتسم ا قيرطلاو قحلا نع اولضف « نونجبو ملعمو رعاشو رحاسو نهاك

 . قطو ىرشا املا

 ةراجح اونوك لق اديدج اقلخ نوثوعبمل انثأ اتافرو اماظع انك اذنأ اولاقوإل ىلاعت هلوق

 نوضغنيسف ةرم لوأ مرطف ىذلا لق انديعي نم نولوقيسف مرودص ىف ربكي اهاقلخ وأ اديدح وأ

 نونظتو هدمحت نوبيجتسنف موعدي موي ابيرق نوكي نأ ىسع لق وه ىتم نولوةيو مهسؤر كيلا

 6دليلق الا متبل نإ
 ةيآلا هذه ىف ركذ «تاوبنلا ىف مهتاهبشركذب هعبتأ مث تايحلالا ف الوأ ملكت امل ىلاعت هنأ ملعا

 لئاسملا لع نآرقلا رادم نأ اريثك انركذ دقو « ةمايقلاو ثعبلاو داعملا راكنا ىف موقلا تاهش

 هللا لوسر اوفصو موقلا نأ اضيأو ؛ ردقلاو ءاضقلاو داعملاو تاوبنلاو تايحلالا : ىهو ةعبرألا

 ىعدي هنأ هلقع داسف ىلع لديام ةلمج نم اوركذف « لقعلا دساف اروحسم هنوكب لسو هيلع هللا لص

 هنع ةياور مالكلا اذه اوركذف ناك اي القاع ايح دودي هناف اتافرو اماظعريصيام دعب ناسنالا نأ

 هتفارأ هتفر. : لوقت . كدنب ءىثلارسك تفرلا : هللا همحر:ىدحاولا لاق . لقعلا لتخم هنوك ريرقتل

 تفر : لاقي . رسكي ءىش لك نم ةتتفتملا ءازجألا تافرلاو « ىلابلا مظعلاو ردملا تفري مك رسكلاب

 ,اتقر تفر : شفخالالاق . عرزلاقاقد هنالتفرلا : نبتلل لاقي و ءاهرسك اذا اتقر روزجلا ماظع



 ففي ةيالاوهب نوعمتسي امب لعأ نحنو ىلاعتهلوق
 . رئاسلا باجحلا لمف هنإ لاقي نأ مص نامبالا ىلا مهل ةيعادلا فاطلآلا

 الف ءاهنع انبجأو ماعنالا ةروس ىف اهانركذ ىرخأ تالك عم هوجولا هذه نأ ملعاو

 . ةداعالا ىف ةدئاف

 دارملا نأ ٍلعاو «اروفن مهرابدأ ىلع اولو هدحو نآرقلا ف كبر تركذ اذاو إل ىلاعت لاق مث

 هللا ركذ هيف سيلام نآرقلا نم اوعمس اذا مهناآل « نيتلاح ىلع نآرقلا عامسا دنع اوناك موقلا نأ

 كرشلا مذو ىلاعت هللا ركذ اهبيف ةيآ اوعمس اذاو . اًيِش هنم نومهفي ال نيريحتم نيت وهمم اوقب ىلاعت

 : نيهجو (أروفن مثرابدأ ىلع اولو) هلوق ىف جاجزلا ركذو « سلجلا كلذ اوكرتو اروفنن اولو هّلاب

 دهاشو دوهش لم رفان عمج اروفن نوكي نأ .ىناثلاو  اروفن نيرفان اولو ىتعملاو ردصملا : لوألا

 . دعاقو دوعقو دجأسو دوج و عك ارو عوكرو

 ىذلا هجولاب ملعأ نحن ىأ ( كيلا نوعمتسي ذإ هب نوعمتسي امب ملعأ ني إل ىلاعت لاق مث

 ذإ)و ؤزهلاب نيعمتسم : لوقت يك ؛لاحلا عضوم ىف (هب)و . بيذكتلاو ٌؤزحلا وهو هب نوعمتسي

 نوجانتي امبو ىأ (ىوج مثذإو) نوعمتسيهب امب مهعامتسا تقو ملعأ ىأ ملعأ بص] (نوعمتسي

 (اروحسم الجر الإ نوعبتت نإ ىوجب مث ذإو) هلوقنم لدب (نوملاظلا لوقي ذإ) ىوجت وذ مهذإ هب

 اماعط ذختي نأ ًايلع ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر ما : نورسفملا لاق : لوألا : ثحابم هيفو

 هللا لوسر مهلع لخدو كلذ مالسلا هيلع ىلع لعفق . نيكرشملا نم شيرق فارشأ هيلا وعديو
 مكعيطت ىتح هللا الإ هلإال اولوق : لاقو ديحوتلا ىلا مهاعدو نآرقلا مملع أرقو سو هيلع هللا لص

 نآرقلا سو هيلع هللا لص ىنلا نم مهعامتسا دنع اوناكو ؛ كلذ هيلع اوبأف مجعلا كل نيدتو برعلا

 ؛ لوقلا نم كلذ هبشأ اهو روحسم وهو رحاس وه نيجانتم مهنيب : نولوقي ىلاعت هللا ىلا ةوعدلاو

 (اروحسم الجر الإ نوعبتت نإ) نولوقي مهنأب هيبن ىلاعت هللا ربخأف
 (اروحسم الجر الإ نوعبنت نإ) اولوقي نأ حصي فيكف هللا لوسر اوعبتي مل مهنإ : ليق ناف
 هيلع طلتخاف رح دق ىذلاروحسملاو ؛ اروحسم الجر متعبتا دقف هومت.تا نإ مكنأ هانعم :انلق

 . دسفأ ىذلا وه روحسملا : مهضعب لاقو حيحصلا لوقلا وه اذه . ءاوتسالا دح نع لازو هلقع

 . اهدسفأف ىغبفي امم رثك أ رطملا نم اهاصأ ةروحسم ضرأو هلمع دسفأ اذا روحسم ماعط : لاقي

 اذه لع هلمخ ىذلا ام ىرذأ الو :"ةييتق ننا' لاق . ةغراذ ىأ رخل اذار شزلاقي رئا :ةدمعوؤأ لاق

 نآل اعودخم ىأ (اروحسم) دهاجم لاقو « ةحضاولاهوجولاب هورسف فلسلا نأ عم هركتسملا ريسفتلا

 تارلكلاهذهسانلا ضعب نم ملعتي ادمحنإ : نولوةياوناكنيكرشملا نآل كلذو « ةعيدخ و ةليخرحسلا
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 ةيآلا «هوهقفني نأ ةنكأ موبولق ىلعانلعج وو ىلاعت وق نينو

 0 لاقبال 8 5 و 58 كرف موق هيلع ليلدلاو رتس وذ هانعم 77 لاقي نأ دل

 00 كاسر ب لولاك احلم قع ناكملا اكله لاقي ال وأ لوه هنقراىإب ل وهم ناكم لاقتاو

 . اهتجنغ لاقي الو جنغ تاذ ةجونغم

 ءىجب دق لعافلا ناف . رتاسلاىنعمب انهه روتسملا : شفخالا لاق باوجلا ىف « ثلاثلا هجولاوإل

 مهمأش مهطوق نم هناآل «نمايو متاشوه امناو نوميمو انرلع مؤشمل كنا : لاقي م لوعفملا ظفلب

 قحلاو « لوقلا اذه ىف نعط مهنم اريثك نأ الا ٠ موق هيلع هعباتو : شفخالا لوق اذه « مهمبو

 ا

 نع مهعنم ىذلا عنملاو عبطلاو مهبولق ىلع ىذلا عبطلا باجحلا ىتعم نأ (قاثلا لوقلا )

 هقلخ ىذلا عبطلا كلذ روتسملا باجحلا نم دارملاف « هدئاوفو هنساحمو نآرقلا فئاطل اوكردي نأ

 . مهبولق ىف هللا

 ةروكذم ةيآلا هذهو 4« ارقو مهناذآ ىفو هوهقفي نأ ةنك أ مه-واقىلع انلعجو إل ىلاعتلاق مث

 اهضعبةداعاب سأبالو ةلزتعملا تالا انركذو اهن انباحصألالدتسا انركذو ماعنالا ةروس ىف اهنيعب

 رتساموهو نانك عمج ةنك الاو . ةنك الاى مه ولق لعجملاعت هنأ ىلع ةيالاهذه تلد : باحألا لاق

 مهنأ مولعمو . ارقو مهناذآ ىف لعجو . هوهقفي الثل ىأ (هوهقفي نأ) هلوقو لبنلا نانك لثم ءىثلا

 ثيحب نآرقلا عامس نع مهعنمو ناميالا نع مهعنم دارملا نأ انيلعف . نيمهاف نيعماس ءالقع !وناك

 مهركذام ةيآلا نم دارملا سيل : ةلرتعملا تلاق . هقئاقحو هقئاقد نومهفيالو هرارسأ ىلع نوفقيال

 اردنا لالا قر هيحر نولي اوناك : قابلا لاق : لواآألا : ىرخأ هوجو ةنمادارملا لب

 لعج هنأ هل ركذو « مرش نم ىلاعت هللا هنمأف هتءارق عامتساب هتيبم ىلع نولدتسيو « هنوذؤي و هبلا

 نارقلا مهف نع مهلغشيام مهواق ىف لعج هنأ نيبو . هعم هيلا لوصولا مهنكعال اباجح مهيبو هنيب

 غرفتلاو هيلا ريصملانم مهعنمب الغاش اضرم كلذ نوكي نأز وجو . هتوص ع امس نم عنميام مهناذآ ىفو

 نع مهعانتما ةدشل موقلا نإ ىعكلا لاق :ىناثلا . نذألا ف رقوو بلقلل نك كانه لصح هنأال ؛ هل

 / راسو عنا باجح لال ولا كلت نيناو منيا لصحتك !نوراض لسؤزةيلع هللا لص دع لتالذ لبق
 كلذ نع مهعنم امو «مهسفنأ عم ممالخ امل هنأل هليصن ىلا تاجحلا كلذ لاتكت للا كة شن: انمإو

 اذا ديسلا نأ لثم اذهو . ةلاحلا كلت ىف مهعوقول ببسلا ىه اهنأاك ةيلختلا كلت تراص ضارعالا

 ىلأ ببسب ةلاحلا هذه ىف كتيقلأ ىذلا انأ : لوقي ديسلاف هتريس تءاس اذاف هدبع لاوحأ بقاري مل

 لعفي مل هنأ ىنعمب ملذخ امل ىلاعت هنإ : لافقلا لاق ثلاثلا كزالزخ ار ةاناام و كل ار عم كفل



 5259 ةيالا و نوف نمو ضرالاو عبسلا تاومسلا هل حبست » ىلاعت هلوق

 لكو الخل دوجبو لع ماع يلد ةحافتلا كلت, جا عم داو لي رذا روط سف ااؤه تق ع اذإ
 ددع مث ؛ ىلاعت هلالا دوجو ىلع مات ليلد اضيأ وهف دحاولا .زجلا كلذب ةمئاَقلا تافصلا نم ةفص

 نكلو) ىلاعت لاق ىنعملا اذهلف . ةمولعم ريغ تافصلا كلت لاوحأو ٠ مولعم ريغ ءازجألا كلت

 ( مهحيبست نوهقمفتال

 اوناكام مهنأالإ ملاعلا هلإ تاءئاب مهتتسلأب نورقي اوناكنإو رافكلا نأوه (ىناثلا هجولاوإل

 ضراألاو تاوءسلا ىف ةيأ نم ني اكو) ىلاعت لاق ىنعملا اذه و « لئالدلا عاونأ ىف نوركفتي

 . ىنعملا اذه (مهحيبست نوهقفتال نكلو) هلوق نه دارملا ناكف (نوضرعم اهنع مهو اهبلع نوري

 نيملاعاوناكام مهنأ الإ ملاعلا هلإ تايئاب مهتنساأب نيرقم اوناكناوموقلا نأ (كلاثلا هجولاوإ)

 اضيأو . كلذ دارملا ناكف رشنلاو رشحلا ىلع ارداق ىلاعت هنوك اودعبتسا مناف كلذلو . هتردق لاكب

 شرعلا ىذ ىلإ اوغتبال اذإ نولوةناك ةهل هعم ناكول لق) سو هيلع هللا ىلص دمحم لاق ىلاعت هناف

 ضراألاو عبسلاتاومسلا هل حبست ) لاق ليلدلا اذه ركذ ايلف ليلدلا اذهب نيملاعاوناكام مهف (اليبس

 نوهقفتال متلأو هتوقو ليلدلا اذه ةحصب دهشي نيفنمو ضراألاو تاومسلا حييسلف (نبيف نمو

 ,لدعلاو ديحوتلا لئالد رثك أ نع نيلفاغ اوناكموقلا نإ : لون لب ؛ هنوفرعت الو ليلدلا اذه
 رمآلا نأ ىلع لدي امو كلذ (مهحيبست نوهقفتال نكلو) هلوف نم دارملا ناكف ؛ داعملاو ةوبنلاو

 نوهقفيال ثيحب مهنوكنأ ىلع لدي انهه روفغلاو مياحلاركذف (اروفغ املح ناك هنإ) هلوق هانركذ اي

 اهمنوك حيبستلا كلذ نم دارملا ناك اذإ امرج نوك ايما اذهو مهنع ردص ميظع مرج حيبستلا كلذ

 كلت ةلالد هجو اوفرع ام مهلهجو مهتلفغل مهنإ مث . هتبكحو ىلاعت هللا ةردق لاك ىلع ةلاد

 مدع نكي مل اهظافلأو املا وقأب هللا حبست تادامجا هذه نأ ىلع حيبستلا اذه انلمح ول امأ . لئالدلا

 |ملح ناك هنإ) هلوق نكي مل ابنذالو امرج كلذ نكي مل اذإو ء اينذ الو امرج تاحيبستلا كلتل هقفلا

 نأب نيلئاقلا نأ لعاو . هانرتخا ىذلا لوقلا ةرصن ىف ىوق هجو اذبف « عضوملا اذهب اقئال (اروفغ

 اولاقو . حيبستلا نمرخآ اعون ناويح لكىلإ اوفاضأ اهظافلأب هللا مبست تاناويحلاو تادامجلا هذه

 نم عنمي ال ادامج هنوك ناك اذاف « هللا حبست تادامجا نإ نولوقي مهنأ عم حبست مل تحيذ اذإ امنإ

 اذإ ةرجشلا نصغ نإ اضيأ اولاقو . حيبستلا نم هل اعنام ناويحلا حبذ راص فيكف . احبسم هنوك

 نأ ملعف « كلذ نم عنمي فيك هرسكف احبسم هنوك نم عنمي مل ادامج هنوك ناك اذإو . حبسي مل رسك

 . ملعأ هللاو ةفيعض تايلكلا هذه

 حيبستلا ةفاضاب ميرصت (نيفزمو ضراألاو عبسلا تاومسلا هل حبست) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا))



 ةيآلا «نين نمو ضرالاو عبسلاتاومسلا هلحمبست » ىلاعت هل وق 0

 اذهلف الع ةدايزلا لقعتال ةافانم جاتحماو ىنغلا نيبو ؛ ثدحلاو ميدقلا نيبؤو « هتاذإ نكمملاو هتاذل

 . ريبكلاب ولعلا كلذ ىلاعت هللا فصو ببسلا

 : ناتلأسم هيفو (نهق نمو ضرالاو عبسلا تاومسلا هل حبست ل ىلاعت لاق مث

 ناسللاب هلوةك لوقلاب : لوألا : نيهجوب هلل حبسي فلكملا ىملا نأ لعا يىلوآلا ةلأسملاإل

 نوكي آل ىذلا امأف . هتزعو هسيدقتو ىلاعت هللا ديحوت ىلع هلآو>أ ةلالدن : ىتاثلاو . هللا ناحبس

 نال . ىناثلا قيرطلاب ىلاعت هلل حبست امنا ىهف تادامجا لدم ايح نوكي ال نمو ؛ مئاهبلا لثم افلكم

 ؛ لاح داما ىف كلذ لكو قطنلاو كاردالاو ملعلاو مهفلا عم الإ لصحال لوألا قيرطلاب حيبستلا

 . ىناثلا قيرطلاب الإ هقح ىف حيبستلا لوصح قبب ملف

 املأع ىلاعت هنوكي لالدتسالا نع انزجعل املكتم املاع نوكي نأ دامجا.ىف انزوج ول انأ ملعاو

 زاج اذإ : لاقي هناف رفكح كلذو ايح هنوكب ملعلا باب انيلع دسفي ذئنيحو ايح هنوك ىلع ارداق

 مزليال ذئنيخ ءايحأب تسيل اهنأ عم هحبستو هتافصو ىلاعت هللا تاذب ةملاع نوكست نأ تاداملا ىف

 كلذو ايح هنوك ارداق املاع ىلاعت هنوك نم مزلاب ملف ايح هنوك املكتم ارداق املاع ءىثلا نوك نم

 ره ادع,« املك ارداف املاع نكي مالكا سيل نم تأ ةرورضلا# مولعملا نم ناآل (ازفكو ]هج

 ناويحلاوتابنلا عاونأوتاداملا نإ : لاق نم سانلا نمو ؛ هيلع نوققحلا ءابلعلاقبطأ ىذلا لوقلا

 ىلاعت هلل ةحبسماهنوك ىلع صنلا اذه لد : اولاق نأب محلوق ةحح ىلع اوجتحاو ؛ ىلاعت هللا حبست اهلك

 نكلو) لاق ىلاعت هنالل هتيكحو ىلاعت هللا ةردق لاك ىلع لئالد اهنوكب حييستلا اذه ريسفت نكعالو

 ةردف دوجو ىلع اهتلالدو . انل مولعم ريغ ءايشالا هذه حيبسلا نأ ىضتقي اذهف (مهحيبست نوهقفتال

 اهحيبست نأو ىلاعت هللا حبست امنأ ىلع لدف مولعم ريغ وه امل رياغم مولعملاو  مولعم هتيكحو هللا

 دوجو ىلع ةلاد امنوكل ارياغم ةيآلا هذه ىف روكذملا حيبستلا نوكي نأ بجوف . انل مولعم ريغ

 .:ةتكشاو ىلاعت 'هتلا ةركق

 : هوجو نم هنع باوجلاو

 نم ريثك ددلع نم هكا هحلاقللا كلت هدخاو 'ةتنا ترخكأ اذ: كلأ ( لوألا هجولاإل

 لكلو ؛ هلالا دوجو ىلع لقتسم مان ليلد ءازجاألا كلت نم دحاو لكو' أزجتتال ىتلا ءازجألا

 زيحلاو ةحنارلاو نوللاو معطلاو عبطلا نم ةضوصخم تافص أزجتتال ىثلا ءازجالا كلت نم دحاو

 كلذ لضحب الف تازئاجلا . رم ةنيغملا ةفصلا كلتب درفلا رهو+لا كلذ نضاضتخاو : ةهجلاو

 : ميكح رداق ضصصخم صيضختب الإ ضاصتخالا



 م« ةيآلا عاريبك اولع نولوقي امع ىلاعت و هناحبسو ىلاعت هلوق

 : ناتلأسمهيفف 4 اليبس شرعلاىذىلإ اوغتبال اذإ نولوقتاك ةمآ هعم ناكو ل لق ل ىلاعت هلوق امأ
 : ناهجو هريسفت ىف (ىلوألا ةلأسملا))

 دوجو انضرفول انأوه (اليبس شرعلاىذىلإ اوغتبال ًأذإ) هلوقنم دارملا نأ «لواآلا هجولا
 ةروس ىف ءانح رش دقو عنامبلا ليلد ىلإ عجري هلصاحو «؛ اضعب مهضعب بلغل ىلاعت هللا عم ةهلآ

 . ةداعالا ىف ةدئافالف (اتدسفل هللا الإ ةمحلآ امبف ناك ول) هلوق ريسفت ىف ءاينالا

 تناكول هللالاقف « فلز هللاللا انوبرقيلالإ ممدبعنام نولوقي اوناك رافكلا نأ (ىناثلا هجولا

 اليبسو ىلاعت هللاىلإ ةبرق اضيأ اهسفناأل تبلطا ىئلز هللا ىلإ مكبرقت امنأ نم نولوقت م مانصألا هذه
 نأ ردقت مل ايلف « ةعيفرلا لاوحالا نم ةفيرشلا تاجردلاو « ةيلاعلا بتارملا اهسفناآل تبلطلو هيلا

 . هللا ىلإ مكبرقت نأ لمعي فيكف هللا ىلإ اليس اهسفنال ذختت
 ىنعملاو « ةثالثلا هذه ىف ءايلاب حبسيو نولوةي امعو نولوةي اي ريثك نبا أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا إل

 (نورشحت و نوبلغتس اورفك نيذلل لق) هلوق لثم وهف هنود نم ةحلآلاتابثإ نم نوك رشملا لوي اك

 ىلع ءاتلاب لوآلا ىف مصاع نع ركب وبأو سماع نباو عفان أرقو .ءاتلاب اهلك ىناسكلاو ةزمح أرقو

 ريخاألاو « ءايلاب نيلوآألا مصاع نع صفح أرقو « ةياكحلا ىلع ءايلاب ثلاثلاو ىناثلا فو , باطخلا

 :ءانلاب طشوالاوءاتلاب_تاالاو لواللا ورع مناآ شو

 : ناتلأ سم هيفو 4 اريبك اولع نولوةب امع ىلاعتو هناحبس إل ىلاعت لاق مث
 تايثاب لوقلا نأ ىلعو . ءاكرشلا نع اهزنم هنوك ىلع عطاقلا ليلدلا ماقأ امل (ىلو ألا ةلأسملا)

 نأ انركذ دقو (هناحبس) لاقف لطابلا لوقلا اذه نع هبمزنت للع لدب امب هفدرأ ٠ لطاب لوق ةحلالا

 عافت رالاىلاعتلا اذه نم دارملاو (ىلاعتو) لاق مث . هب قيليال امع ىلاعت هللا هيزنت نع ةرابع حيبسنلا

 نع لاعتلا نأل : ةيهلاو :ناكملا ىف قاعتلا نه نشل لاعتلا اديها نم دارملاا نار رعاظ.. رلعلا

 ىلاعتلا ظفل نأ انملعف ؛ ةهجلا وناكملاب ىلاعتلاب هريسفت نكمبال تافالاو صئاقنلاو ريظنلاو كيرشلا

 . ةهجلاو ناكملا بسحم ولعلاب رسفم ريغ ىلاعت هللا قح ىف
 ىلاعت لاقي نأ بحب ناكو (اريبك اولع) ىلاعت لاف ىلاعتلا ردصم ولعلا لعج 4ةيناثلا ةلأسملا)

 (اتابن ضرالا نم ؟كتبنأ هتلاو) ىلاعت هلوق هريظن نأ الإ !ريبك ايلاعت

 ؟ ريكلاب ولعلا كاذ فصو ىف ةدئافلا ام : لبق: ناف

 دادضالاو ءاكرشلاو دلولاو ةيحاصلا توش نيبو هناحبس هتافصو هتاذ نيب ةافانلا نآل :انلق

 بجاولا نيب ةافانلا نأل : اهلع ةدايزلا لقعتال ثيح ىلإ لاكلاو ةوقلا ىف تغلب ةافانم دادنالاو

 .٠« رطل ؟ل»



 ةيآلا «اروقنألإ مهديزي امود» ىلاعت هلوق 1111

 حايرلا فيرصت وحن ؛ ةهج ىلإ ةهج نم ءىثلا فرص نع ةرابع ةغللا ف فيرصتلا نأ معا

 لواحنم نال :نييدتلا نع ةيانك فيرصتلا ظفل لعجم“ ؛ ةغللا ىف لصالاوه اذهروماأللا فيرصتو

 ىوقيو حاضيالا لمكيل رخآ لاثم ىلإ لاثم نمو رخا عونىلإ عوننم همالك فرصي هناف ءىثث نابب
 انآ افلا .اهدحلا: فرد رهف رب ودع كفي رصتلا ل وءفمتو انين .ىأ (انفرص دقلور هلوق نايبلا

 ىل حلصأو) هلوقك ةدئاز «ىف» ةظفل نوكست نأ : اهيناثو . لثم لكن م ابورض نآرقلا اذه ىف

 : ناتلأسم هيفف (اوركذيل) هلوق امأ . ىتبرذ ىل حلصأ ىأ (ىتيرذ ىف

 اوركذتيل : ىنعملاو , امهديدشتو فاكلاو لاذلاحتفب (اوركذيل) روهمجا أرق «ىلو آلا ةلأملا)

 ةفرس كادإ] هكا او د دل قاكلا و هزل قو «-اهيج رغ برقللاذلا| ى ءاتلا تمغدأف

 كارلا نال": كذا م هلشأ انهه رك ذتلاو.: ىدحا ولا: لاق كتلا نف هلثم ناقرفلا ةرودقو «٠ فاكلا

 ةزمح ةءارق امأو : لاق مث . نايسنلا دعب لصحت ىذلا ركذلا هنم دارملا سيلو « ركفتلاو ربدتلا هنم

 ارز )لاقي هلرقك يدتلااو لمانلا ىعم ءاج دق رك ذلا نأ :' لوالا : ناهجو ايف: قاسكلاو

 هذه انفرص ىنءملا نوكي نأ : ىتاثلاو . هيفام اومهفاو : ىنعملاو (هيفام اوركذاو ةوقب ىانيت 1 ام

 . هانعمب بلقلا رثأت ىلإ ىدؤي دق ناسللاب ركذلا ناف مهتنسلأب هوركذيل نآرقلا اذه ىف لئالدلا

 ىلاعت هنأ ىلع لدي (اوركذيل نآرقلا اذه ىف انفرص دقلو) هلوق : ىتابجلا لاق 4 ةيناثلا ةلأ ملا

 نامالاو اهمهف مهنم دارأ ىلاعت هنآل لئالدلا ركذ نمهيف رثك اا و نارقأ) اذه لنا عا

 نمنامبالا دارأ ىلاعت هنأ لع لدبو « ةيكح ضارغأل هلاعفأ لعفي ىلاعت هنأ لع لدياذهو ء ام

 : لعأ هتاونإ ورك 1و ارعقأ هاو لكلا

 : ناتل أسم هيفو (اروفنالإ مهديزي اموز) ىلاعت لاق مث

 وهو ادعبالإ قملا نم اودادزاام ىأ «ةرفانلا باودلاب مههيش : مصآلا لاق «ىلوألا ةلأسملا)

 (اسجر مهتدازف) هل را

 اولاقو « رافكلانم نامبالا دارأام ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذبب انباحصأ جيتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 مسيلع لزنأ امل مهنم ناميالا دارأ ولف ء اروفن الإ مديزيال نآرقلا فيرصت نأب ملاع ىلاعت هنإ

 ىالفلا لغفلا نأ معو رومألا نم مآ ليضح دار اذإ ميكحلا نآل ؛ هنع ةوبنو ةرفن مثديزيام

 ديزم بج وبامع زرتحب دوصقملا كلذ ليصحت لواحبام دنع هناف ؛هنع ةوبنلاو ةرفنلا ديزمل اببس ريصي

 نامالا دارأ ام هنأ انملع ؛ اروفن مديزي فيرصتلا اذه نأ ىلاعت ربخأ اسلف . ةوبنلاو ةرفنلا

 5 ملعأ هللاو . مهنم



 ؟او ةيالاوا ورك ذل نآرملا اذه انقرص دقلود قاعتهلوق

 لق 4٠١« اًروُشن الإ مديري امو اوك ذيل نآرقلا اًذهىف اَنفَرص دل 01 6 ل ]ا ]آ#
+ 

 راع ص عه. اطعام ل عا هن

 هنأحمسس البيس شرعلا ىذ لإ اوُعَباَل اذإ 00 اج َهَطآ هم َناكَو

 نمو ألاو سلاسل عم«: واوا
 6-2 هت ال هال رثش ارث جس 8-_-

 ناكهنأ | مهحيبسل 0 نكلو هدمحت حيال » ءىش نم ” ننإو نيف

 2م

 «تاورصاط

 ع 77 انف ىلع : هامل ل ىلاعت هنأ لعاف (انانإ ةكئالملانم ذختاو نينبلاب بد كافصأفأ) هلو امأو

 0 هله لهج لاك ىل اعو دلولا هل تيثأ نم ةقيرط ىلع هبن اريظنو كير هناك

 مهسفن ال نين *سمنمل و اردنا مهم | تان انملا | ا 0 نردلانيمسقلا ف كا“ 5 نايم دلولانأ اودقتعا

 لكلاب 0000 وه ىلاعت هللأ تأ مهيلع عم هلل تانبلا اوتبثأو مهصقنو ممزحي ةباهب مهيلع عم

 هلوقهريظنو لولا 7 لك اهلا لبهج ةيأهن ىلع لدي كلذو هل ةياغال ىذلا لدتا هل ةياهنال ىذلا

 هافصأ لاقي ل انأ) هلوقو (ىثنألا هلو ركذلا ملأ) هلوقو (نونبلا كلو تانبلا هل مأ) ىلاعت

 هلوة ىف ةديبعوبأ لاق . ىفاوصلا ةيصاخم ناطاسلا اهصختس ىلا عاضلل لاقيو « هب خر ءىجلاب

 راألا يلع كدت هزه ةزمهلا هذه نوبوحدتللا لاق 5 مصاخأ 5 لضفملا لاقو ' مكصخلأ (مكافصأفأ)

 . ةحيضفلا مظعأ هيف امب الإ هبحاصل باوجال داسفلا رهاظ بهذم نع لاؤسلا ةغيص ىلع

 تابثإ نأ : لوألا : نيبجو نم ىظعتلا اذه ناببو ( امظع الوق نولوقتل مكنإ)) ىلاعت لاق م“

 دوجولابجاو امبدق هنوك ىف حدقي كلذو . ضاعبألاو ءازجّألا نم ابكر م ىلاعت هنوك ىضتقيدلولا

 فرشأ تعج دقفد]ولا تورد ردقتنأ 0 قاثلار 1 مالكلا نم ركتمو لوقلا نم مظع كلذو . هتاذإ

 ةذ آ هعم ناكول لق اروفن الإ مهديزن امو اوركذيل نآرقلا اذه ىف انفرص دقلو ل ىلاعت هلوق

 هل حبست اريك اولع نولوقي امع ىلاعتو هناحبس البس شرعلا ىذ ىلإ اوغتبال اذإ نولوقي: اك

 هنإ مهحيب سلا نوهقفتال نكلو هدمح حبسيال ءىث نم نإو نمف نمو ضراألاو عيسلا تاومسلا

 «اروفغ املح ناك



 ةنآلا عنخ اهإ هللا ةعماال اهي الو » ىلاعت هلوق ١"

 تاريلكلا تاعاطلا عاونأو ا لالا ىلا عجري اهاصاحنأ : اهدحأ : هوجول م.الا اذهب اهامس

 ةعيرشلا هذه لثم ىلاف .ااهتك ىلع لذت لوقعلاو :ةرخآلا ىلع لابقالاو اننّذلا نع ضارعالاو

 مامتو ؛ نمحرلا نيد ىلا ايعاد نوكي هنأب دهشت ة ةياصاألا ةرطفلا لب ناطيشلا نيد ىلا ايعاد نوكيال

 كافأ لك ىعلزنت نيطايبثلا لزغت نم ىلع مكتبنأ له) هلوق ىف ءاللا وار 11 ف اطار
 2 ا تا ةبجاو عئارش تايآلا هذه ىف ةروكذملا ماكحألا نأ ![ ( مث

 نع ةرابع ةمكمحلا نأ : : اهتلاث و « رابتعالا اذه نم ةمكحو ةمكحم تناكف ,لاطبالاو خيذلا ليقت د

 ل علا تاو وألا مسقلا نع ةارابع ديكو تلاب لماإلا# + هنا/زمخلا لجل يخل وأ هتاذإ قملا ةفَو

 ءالثالا »ندعم نأ تيففأ 00 فرحني الو اهيلع ناسنالا بظاوي ىتح تاريخلا ميلعت نع 50

 ىسوم حاولأ ىف تناك تايآلا هذه نأ : سابع نبا نعو ةميكحلا نبع تابآلا هذه. ىف ةروكذملا

 لك نم حاولالا ىف هل انبتكو) ىلاعت لاق (رخآ الإ هللا عم لعجتال) اهلوأ : مالسلاو ةالصاا هيلع .
 ل 1 و1 ا ا هلي ا (.ىث لكل اليصفتو ةظعوم ءىثش

 «ديحوتلاب ىمالاب فيلاكتلا هذه ىف أدب ىلاعت هنأ ةيآلا هذه دئاوف نم «ة يناثلا ةدئافلاو ل

 رككف وال زق لمح لك لاوأ نأ "لع ؟هلينتلا/ هنم ادوصقملا او: يشمل اذه نيب" اههتحاو كرا نق كبنلااو

 نهدوصقملا نألع اين 5 0 نكن نأ بجي هرخآو : 0 نارك أ ا

 ةميظعلا ةدئافلا هذهل هعقوم نسح ريركتلا اذهف ؛ هيف قارغتسالاو دي>وتلا ةفرعهوه فيلاكتلا عيمج

 ركذو : الوذنخم امومذه هبحاص نوكي نأ بجوي كرشلا نأ ىلوالا ةيآلا ىف ركذ ىلاعت هنإ م

 نالذخلاو موللاف ؛ اروحدم امولم ماهج ىف هبحاص قلي نأ بجوي كرشاا || نأ ةريخاللا ةيآلا ىف

 مومذملا نيب. قرفلا ركذن نأ انيلع بحبو ابا مورق عيد ىف ةؤاقلإو .:ايندلا ف لصح

 امومذم هنوك نأوهف « مولملا نيبو مومذملانيب قرفلا امأ : لوقنف . رو>دملا مولملا نيبو ؛لوذخلا

 هلةكذ اذإو .:امومذم هنوك ىنعم:اذهف“ ؛ ركنمو حييبق هيلع مدقأ ىذلا لففلا نأ لإ "نكن »نأ :"ةانكم

 لمعلا اذه نم تدفتسا امو ؛ هيلع كل ىذلا امو ؛ لعفلا اذه لثم تلعفل هل لاقي كلذ دعبف كلذ

 نأ هرخآو ؛امومذم ريصي نأوه مالا لوأ نأ تبثف . موللا وه اذهو « كسفنب ررضلا قاحلإ الإ

 : لاق ف يعلطلا نحت ةورائعا لا واقحللا نأ ة1]يف: ارو نك" ناو لونا ةقنبك[و ارغلا امأ اأو ام اويتصي

 ةناقالال] فانجتالا لع ةرابع ورظلاوأ .ةداورافلا وقفت و عدملا ا اهأأو/: [تيفعت ىأ هاواضغلأ كلذاخم

 هنوك و « هسفن ىلإ هضيوفتو هتناعإ كرت نع ةرابع الوذخم هنوكف (اناهم هيف دلخو) ىلاعت لاق

 ريصي نأاهوتاو هلو ةخيراض نألرغاال اهل وأ نأ ثرثف ”؛ هي قافختتتلالا و'هتتاهإ ْنَع ةزابع !ًروخدم

 : ازرع لعأ نلألو از وج دم



 باع ةيالا كسلا نم كبر كيلا ىحوأ اسم كلذ» ىلاعت هلوق

 1 امإ هلا م عم لعتاَلَو ةفكملا َنم كبَر كل ى ََأاَمَكَد
5656 

 ه-ذ 9 لس لس يل دس هس هرثال

 2ك الملانم تاويل برم 5 أ سود نر مموج َّق قلت

 <« هدلاس رثرثشل 2

 «؟.» [مظع الوق نول وقتل منإ انا

 مجفف قلتفر 1 ان هللا عم لعجت و 1 َ كَ كيلا قحوأزاب كلذإ ابك 1

 ايل الوق نولوقتل مكنإ ائانإ ةكئالملا نم ذختاو نينبلاب كبر كافصأفأ اروجدما امو

 هلرق < الأف. فيلاكتلا د. مااعوأ نيرشعو_ةسمخ ةيآلا هذه ىف عمج ىلاعت هنأ ملعا

 : نيفيلكت ىلع لمتشم (هايإ الا اودبهتالأ كبر ىضقو) هلوقو (رخآ الإ هللا عم لتعجيتمالو)

 (اناسحإ نيدلاولاب و)هلوقو . ةثالثعومجملا ناكف « هللاريغ ةدابع ندىبنلاو « ىلاعت هللا ةداعب ىمآلا

 امهرهنت الو فأ الل قتالف) هلوق : ىهو ىرخأ ةسمخناسحالا كلذ حرش ىف ركذ مث « عبارلا وه

 : ةءسآعومجمانوكيف (امهمحرابر لقوةمحرلا نم لذلا حانج امل ضفخاو امبرك الوق اهل لقو
 مث . رشع ىنثا عومجما نوكيف ةثالث وهو (ليبسلا نباو نيكسملاو هقح ىبرقلا اذ تآو) لاق مث

 اهوجرت كبر نم ةمحر ءاغتبا مهنع نضرعتامإو) لاق مث « رشع ةثالث ريصيف (اريذبت رذبت الو) لاق
 ة.الا رخآ ىلا (كقنع ىلا ةلولغم كدي لعجت الو) لاقمُ رشع عبارلا وهو (ارويم الوق مهل لق

 سفنلا اولتقت الو) لاق مث ء رع سداسلا وهو (كدوأ اولدقت الو) لاق مث ءرشع سماخلا وهو

 وهو (اناطلس هيلول انلعج دف امولظم لتق نمو) لاق مث رشع عباسلا وهو (قملاب الإ هللا مرح ىتا

 نورشعلا وهو (دهعلاباوفوأو) لاقم“ ؛ رشععساتلا وهو (لتقلاف فرسي الف) لاق مث , رشعنماثلا

 (ميقتسملا ساطسقلاب اونزو) لاق مث «نورشعلاو ىداحلا وهو (متلك اذأ ليكلا اوفوأو) لاق مث

 لاق مث «نورشعلاو ثلاثلا وهو (ملع هب كل سيلام فت الو) لاق مث «نورشعلاو ىناشلا وهو

 وهو (رخآ اهلإ هللا عم لعجب الو) لاق 3 ؛ نورشعلاو عبارلا وهو (احرم ضرالا ف شم الو)

 اهعمج هاون اهضعبو ماوأ اهضعب فيلاكتلا نم اعون نورشعو ةسمخ هذهف «نورشعلاو سماخلا

 (الوذخع امومذم دعقتف رخآ الإ هللا عم لعجت الو) هلوق اهتحتاف لعجو تايآآلا هذه ىف ىلاعت هللا

 (ارو>دم امولم منهج ىف قلتف رخآ اه هللا عم لعجت الو) هلوق اهتمتاخو
 : انئازف .انهه :لوقتف ده تفوعاَذِإ

 امنإو « ةيكحاهامسو فيلاكتلا نم هركذ مدقت املك ىلا ةراشإ (كلذ) هلوق (ىلوالا ةدئافلا )



 ,ةنآلا له ررتتما كبار دنع هتياي زنا كلذو كيتو 0 1

 « ابضعل نع ئهمنو 0 1 اناا اذه لبق 5 لاك ةهنإ : ا لاق «لوألا' هجول

 ناك ةفاضالاب هانأرق اذا امأ ءزوجبال كلذو ةئدس ةررواتلا نوك مزا ة ةئيس 0 3

 . مالكلا ماقتساو هللا دنع هوركم وهف ةئيس ةروكذملا ءايشألا كلت نم ناكام نأ ىلا

 ةعوا فانا : لاقل تحول ةئيس فوك م ركذ مدقت املك ىلع انيكحول انأ (ىتاثلا هجولاو ل
 كلل .٠ نأ ىدملا ناك ةفاح ل ةعرصو هانأرق اذإ امأ (اهوركم) لاق ىلاعت هلال كلذ5 مالا

 اهيف : ورمع ىبأو ريثك نباو عفان ةءارق ام أ . مالكلا مهقتسي ذئيحو ٠ اهوركم نوكي ماسقألا

 فقتت الو) لاقو أدتبا مث (اليوأت نسحأو ريخ كلذ) هلوق دنع مت « مالكلا نأ : لوألا : هوجو

 (احرم ضراألاف شم الو . مع هب كل سيل ام

 نأ : ىناثلاو . اهنع هللا ىهن ىتلا ةريخآلا ءايشاألا هذه دارملاو «هئيس ناك كلذ لك إل لاق مك
 هحيحصتىف اوركذف (اهوركم) هلوق امأ و . مدقت امف هنع هللاىبناه لك ىأ (كلذ لك) هلوقب دارملا
 تحاص لاق : ىتاثلا . اهوركم ناكو ةئيس ناك كلذ لك : ردقتلا : لوآلا : اهوجو ةءارقلا هذه ىلع
 هقناب راع ا ان اكانصلا مكح هنع لاز مثالاو بنذلا ةلزنمب ءامسألا مكح ىف ةئيسلا : فاشكلا

 اقل فل كرتت كيسا راك لود كنأ ىرب الأ, هئلس أرق نمر ةيساأر 0
 ناك كلذ لك :ريدقتلاو ا و ميدقت هيف : كلاثلا كن ,ةوزرت دم ىلإ اهدانسإ نا قرش داق

 . ركذموهو بنذلا ىه ةئيسلا ناألل ىنعملا لع لوم هنأ : عبارلا . كبر دنع ةئيسو اهوركم
 « ىلاعت هللا دنع ةهوركم لامعأإلا هذه نأ ىلع ةيآلا هذه تاد : ىضاقلا لاق 4 ةيناثلا ةلأملاإ)

 لخدام لك: لوشي نم لوق لطيف ىلاعت هلل ةدأ رمريع لااا هذهف ؛ هل اد اوم توك ل هن كل

 هلع نوكن )ل نأ تو. للاعت هللا هدا رابرسشدل اهنأ تف اذإ و ..ىلاعت. هلل دارم ورق دو ولا ف

 ىلاعت هللا نأ ةهوركم اهنوك نم دارملا : لاقي ال هل ةدارم تناكل ىللاعت هلل ةقولخم تناكول اهنال هل
 نأ عنمبال اذهف ريدقتلا اذه ىلعو اهعوقو هرك ىلاعت هللا نآده كس امرت ىيماسرا اع

 ادع ةيرس اوكف اًضيأو « رهاأعلا نع لودع هنأ لوألا نع باوجلا نآل ءاهدوجو دارأ ىلاعت هللا

 . راركتلا مزال ىهنلا ىلع هوركملا انلمح ولف اهنع ايهنه امن وك ىلع لدي كبر

 ' لاك نشف نع ررلا ص رغم ف هيلا هذه كاذ اعإ ىلاعت هنأ : ىآثلا نع تارخأو
 .لالدتسالا اذه مامت اذه ابعوقو هركب هنإ : لاقي نأ عضوملا اذهب قيليالو

 . ملعأ هللاو ديك أتلا لجأال ريركتلاب رادع ملا و ركملا نفاازللا تأ! ةاذطلل
 « ادي م هنوكب فوصوم هنأ اي ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذه تلد : ىضاقلا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 يبنلا ىلع امإ ةلوم ىلاعت هّقح ىف ةيهاركلا : انباحصأ لاقو . اهراك هنوكيب فوصوم اضيأ كاذكف
 . معأ هللاو . مدعلا ةدارإ ىلع 3



ضرألا ف: شم الوذ ىاعت هلوق
 ا ةيالا ءاحرم 

 َلابجلا ل لَو ضر َقرك كك حرم ضْرأْلا ىف شتا

 لتر 20 ل يا ا

 لك الوط لابجلا غلبت نو ضرألا قرخت نل كنإ احرم ضرالا ىف 1 الو) 1 هلوق

 « اهوركم كبر دنع هئيس ناك كلذ

 : لئاسم هيفو تايآلا هذه ىف اهنع هللا ىهن ىتاا ءايشآلا نم ىتاثلا عونلا وه اذه نأ ملعا

 ةيآلا نم دارملاو ؛ حرم وهف احرم حرمب حرم : لاقي حرفلا ةدش حرملا «ىلوألا ةلأملا

 ضراألا ىف شمب ال : جاجزلا لاق . ةمظعلاو ءايربكلا ىلع لدي ايشم ناسنالا ىثمي نأ نع ىبنلا

 (انوه ضراآلا ىلع نوعي 000 داعو) ناقرفاا ةروس ىف ىلاعت هلوق هريظنو اروع الاتخم

 ضرالاف شمالو) اف اضيأ لاقو (كتوص نمضضغاو كيشمى دصقاو) نامقلةروس ىف لاقؤ

 (روخت لاتنع لك بحال هللا نإ احرم
 لاق . ةءارقلا ىف نسحأ ناك رسكلاب (احرم) ءىرق ولو : شفخألا لاق 4ة يناثلا ةلأسملاإ)

 لوقت  دكو أوانهه نس>أ ردصملا نأالإ : زئاج امهالكو لعافلا مسا احرمو ردصم احرم : جاجزلا

 نع ىبنلا دك أ ىلاعت هنإ مث . لعفلا ديكوت ىلع لدي هنآل دكوأ اضكرف اضك ارو اضكر ديز هاج

 انهه قرخلا نم دارملاو (الوط لابجلا غلبت نلو ضرأالا ق رخت نل كنإ) لاقف ريكتلاو ءاليخلا

 هن اكف ضافخنالاو عافترالاب متي امنا ىثملا نأ : لوأالا : اهوجو هيف اوركذ مث ءضرأالا بقن

 نأ ىلع ردقتال عيدا 0 مقنو ضرأالا قرخ ىلع ردقتال ضافخنالا لاح كنإ : لبق

 دارا : ىناثلا . ربكتلا هب قيلي الف ازجاع افيعض هنوك ىلع هيبنتلا دارملاو « لابجلا سور ىلإ لصت

 تناف اهملا لوص 3 ردقتال ىتلا لابجلا كقوفو . اهقرخ ىلع ردقتال ىلا ضر الا كتتحت نأ هنم

 روصخملا فيعضلاو : ريثكب امهنم فعضأ تنأو «داملا نم نيعونب كتحبو كقوف نم كنب طاح

 نيب روصحلا هللا قاخ نم فيعذ قاخ كناف ربكتتالو عضاوت : هل لبق هن اكف ربكتلا هب قيليال

 :فوقلا ندتقملا لعق لمفتالف تارر ا

 : لئاسم هيفو م اهوركم كبر دنع هئيس ناك كلذ لك ىلاعت لاق مث :

 ور و وات نا و مفان أرقو ةزمه لاو ٠ ءاهارضب هئيساؤرق نورثك الا (ىلوالا ةلأ ماو

 : نيهجو نم رهاظف نيريثك" الا ةءارق هجو امأ ةبوصتم هئيس



 ةيآلا«الوئسم هنعناكك ثا وأ لك داؤفلاو رصبلاو عمسلانإدىلاعتهلوف 6٠

 00  ةئبلا مطاق ليلد ةجح سايقلا نوك تابثاىف دجوي مل هنأ تبثف ؛ عطاق ىعمسليلد ةلأسملا

 أو .ليلدلا اذهريرقتىف مالكلا مامت اذهف « نونظمال مولعم ةجحسايقلاب تبثملا حلا نوك

 «صوصخم ماعب كسم اماع متاوع دلا.ةيأألا اكان كيلقلا »نإ ب ةنعاطاوللا فا ناتي نأ لكك ام

 زئاج ريغ نظلاب كسلا نأ ىلع ةيآلا هذه تلد ولف ؛ نظلا الا ديفيال صوصخلا ماعلاب كسملاو

 هنا ىلا ةنوم يصمت هج هيدا هده توكي لؤؤهلاف ارتاح ريغ هن الا هذ كسقلاانأ# ]ع كلذ

 نم رهاظلا رتاوتلاب ملعن : لوقيف بيحب نأ بيجنللو . ملعأ هللاو هب لالدتسالا طقس اضقانت ناكف

 اذه نع باجي نأ نكمي و ةعيرشلا ىف ةج> نآرقلا تايآب كسلا نأ ملسو هيلع هللا ىبص دم نيد

 . ملعأ هللاو رتاوتلاب مولعم ريغ ةجح صوصخلا ماعلا نك كأن را

 : ناثحي هيف (الوئسم هنع نر لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 : لوآلا مسقلا امأ . لوقعلا نم وأ ٠ ساولا نه ةدافتسم امإ مولعلا نأ (لوالا ثحبااإل

 رسقلاأو « هنعربخو هيوري هناف هآرو اًئيشعمس اذا ناسنالا ناف :رصبلاو عمسلا ركذب ةراشالا هيلاف

 ةيلقعلا مولعلا ىلإو « ةيبسكلاو ةيهدبلا : نامسق ىهو لقعلا نم ةدافتسملا مولعلا وهف : ىناثلا

 ” اذا مدل رككذب ةراشاالا

 :هوجو هيفو ةلؤسم حراوجلا هذه نأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ (ىناثلا ثحبلارإ)

 حصيال لاؤسلا نآل لؤسملاوه داؤفلاو رصبلاو عمسلا بحاص نأ دارملانأ «لوالا هجولاإ)

 ىلاعت هلوةك وهف ناسنالا وه مهافلا لقاعلا لب ٠ كلذك كيل حراوجلا هذهو ؛ القاع ناك نم الإ

 كل لحي الام ىلإ ترظن ملو ؛ هعامس كل لحبالام تعم مل هل لاقي اهلهأ دارملاو (ةيرقلا لاس

 . هيلع مزعلا كل لحي الام لع تمزع ملو ؛ هيلا رظنلا

 داؤفلاو رصبلاو عمسلانع نولؤسم مهلك ماوقألا كل وأ نأ ةبآلا ريرقتنأ «ىناثلا هجولاوإ)

 كلذو « ءاضعألا ةيقبف لوقلا كاذكو ؟ ةيصعملاف وأ ةعاطلا ىفأ اذامف عمسلا متلمعتسا مهل لاقيف

 | لل ناد ابل القلم قيال ادلع ]واحلل ريماألاكلايفتلا و1 .نانفنلا'تنالاآ:ساوجلا هدف ن آل

 داعيا | سلا لضاعملا ىف اهتمت اىنإ ىف يا زردلا: نابخيوتالا تاريخ ارب للفتلا

 ناسنالا ىلع دهشت اهنإ مث ءاضعاألا ىف ةايحلا قلخي ىلاعت هنأ نآرقلاب تبث هنأ ( ثلاثلا هجولاورإل
 كلذلو (نولمعي اوناك امب مهلجرأو مهديأو مهتسلأ مهلع دهشت موي) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو
 . اهيلع لاؤسلا هجوي ىلاعت هنا مث . ءاضعألا هذه ىف قطنلاو . لقعلاو . ةايحلا قلخي نأ دعببال



 7 ةيآلا «ملع هب كل سيلام فقت الود ىلاعت هلوف

 محلا كلذ امأف ٠ محلا قيرط ىف عقو نظلا انههف « نظاا كلذ قفو ىلع لمعلاب م متنأف

 . نقيتم مولعم وهف

 ماع (ملع هب كل سيلام فقت الو) ىلاعت هلوق : اولاقف لوذل الا دللي وع سانفلا ءاق تاج

 5 , ةجح روصلا هذه ءارو اهف مومعلا اذه قببف «ةروكذملا ةرشعلا روصلا ف صيصختلا هلخد

 كلت نأ ىف ةكرتشم رشعلا روصلا هذه نأ عازنلا لحم نيبو رشعلا روصلا هذه نيب قرفلا : لوقت

 ناسنالا اهيف عجري ىتلا ةعقاولا ناف ٠ ةنيعم تاقوأ ىف نينيعم صاخشأب ةصتخم ماكحأ ماكحأالا

 بلط ىفو ةداهشلا ىف لوقلا كلذك و « نيعلا صخشلا كلذب ةقلعتم ةعقاو نيعملا ىنعملا ىلا نيعملا

 ىري ةنيعملا تاقوأالا ىف نينيعملا صاخش الا عئاقو ىلع صيصنتلاو . روصلا رئاس ىفو ةلبقلا

 ماكح الا امأ . نظلاب انيفتك ١ ةرورضلا هذهلف ءرذعتم كلذو « هل ةياهن الام لع صيصنتلا ىرجب

 نكم اهيلع صيصنتااو « ةليلق ةطوبضم ىهو ةيلك عئاقو ىف ةربتعم ةيلك ماكحأ ىهف ةسيقألاب ةتبثملا

 . مهبتك ىف اهوركذو اهوطبض سايقلا قيرطب ماكحالا كلت اوجرختسا نيذلا ءاهقفلا ناف كلذلو

 نكمي ريغ اهومتركذ ىتلا رشعلا روصلا ىف ماكحاآلا ىلع صيصنتلا : لوقنف اذه تفرع اذا

 زجيلو نكمي اهيلع صيصنتتلا ةيسايقلا قرطلاب ةتبثملا لئاسملا امأ « نظلاب اهف عراشلا ىتك ١ مرج الف

 . قرفلا رهظف نظلاب انف ءافتك الا

 لاقي نأ مصي هناف لطاب اذه : لوقنف املع ىمسي دق نظلا موق وهو «ىاثلا باوجلا امأو إل

 ىذلا مث . ةرياغلا لوصح ىلع لدي كلذو ؛ نونظم ريغو مولعم اذهو « مولعم ريغو نونظم اذه

 تابثاو « للعلا ىفن ا 2

 م نمّوملاف (تانمؤم نهومتيلع ناف) ىلاعت هلوق امأو ؛ ةرياغملا لوصح :لغ لدي, كلذو 6 نظلل

 . ملعلا وه رارقالا كلذو ءرقملا

 سايقلا نأ تبث ول متي امنا مالكلا كلذ نآل « فيعض اضيأ وهف (ثلاثلا باوجلا امأو ل

 نال لطاب لوآلاو « ةياقن وأ ةيلقع نوكت نأ امإ ةجحلا كلت نال لطاب كلذو عطاق ليلدب ةجح

 عرشلان م حصي نأ عازنال هنأ هيلع ليلدلاو ؛ ةجح نوكي نأ القعب جبال نظلا ديفي ىذلا سايقلا

 ىاثلاو .كلذ عنتمال اضحم ايلقع ارمأ ةجح هنوكناكو لو سايقلاىلا عوجرلا نع _كتيبم : لوي نأ

 ارتاوتمالقن الوقنم ناكول ايعطق نوكي امنا ةجح سايقلا نوك ىف للقنلا ليلدلا نآآل ء لطاب اضيأ

 ليلدلا اذه لثم لصح ولو ضيقنلا ةلمت# ريغ ةيعطق ةلالد بولطملا اذه تورث ىلع هتلالد تناكو

 هذه ىف لصحب ل هنأ انباع كلذك نكي مل ثيحو ؛ فالخلا عفترالو لكلا هفرعلو لكلا ىلا لصول

 حو. رخفا مد



 ةيآلا «للع هب كل سيلام فقت الو » ىلاعت هلوق 1

 تيأرو عمست ملو تعمس لقتال : ةداتق لاق . بذكلانعىبنلا هنم دارملا ( با رلا لوقلاو)

 : منعت ملو تيلعو رثملو

 ىنعمىف وهو هفلخ لاقي لوق هنأك « افقلا نم هلصأو تيبلاوه ولا نأ (سماخلا لوقلاوإل

 هسح هيف سيل االسم افق نم رأب كحل ضل قو": هءوس امهتبسع ق درج ك5 رهو هيفلا

 . ملعأ هللاو ديلقتال ىنعم الف لكلا لوانتي ماع ظفللا نأ لعاو . لابخلا ةغدر ىف هللا

 رياغم نظلاو نظلا الإ ديفيال سايقلا . اولاقف ةيآلا هذهب سايقلا ةافن جتحا 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 فت الو) ىلاعت هلوقل زوجي ال نأ بجوف « مولعملا ريغب مكح سايقلاب هللا نيد ىف مكحلاف « لعل

 ( ملع هنا كلا ديلا

 روص ىف ةمآللا عامجاب زئاج نظلا درجمب نيدلا ىف محلا نأ 00 ارو نة تع

 نلابر لع ةذاهشلابا ل لكلا! :'اهناثنو ؟ زئاج وهو لظلاب لدغ ىتوتفلاب لمخلا نأ : اهدحأ : ةريثك

 تافاتملا بق : اهعبارو . زئاج هلأ اناظلا “لإ نفاذ للا قلط ىف داتجألا ا :ااتلاثاو “رتاج اأو

 كاخاكل ا!ةرئاطساو ةقالك) و دظلنلا :اهيمانعاو :دياج هنأ نظلاب الإ اهملإ ا 34 اهلك شورأاو

 مكحلا ءانبو ؛ مولعمال نونظم ملسملل ةحيبذ ةحيبذلا هذه نو 5 اهسداساو ' نئاجكهنأو نظلا لع هان

 (اهلهأ نم اكحو هلهأ نم كح اوثعباف امهنيب قاقش مفخ نإو) ىلاعت لاق : اهعباسو . زئاج هيلع
 نونظم انمؤم هنوكب نيعملا صخشلا ىلع محلا : اهنماثو . مولعم ال نونظم قاقشلا كلذ لوصحو

 . امه ريغو نيمار باقم ىف نفدلا لثمو ثراوتلا لوصح لثم ةريثك اماكحأ نظلا اذهىلع ىنبن مث

 لاجآلا ىلا تالماعملاو حابراألا بلطو « رافسألا نم ايندلا ىف ةربتعملا لامعألا عيمج : اهعساتو

 نونظلا كلت للعم األا ءانب و هنو:ظماهلك ءادعالا ةوادعو ءاقدصأألا ةقادص لع داهتعالاو ةصوصخلا

 نظلا نأب حيرصت كلذو «رئارسلاىلوتي هللاو رهاظلاب كن نحن» مالسلا هيلع لاق : اهرشاعو . زئاج

 . نظلا ىلع ساألا ءانب زوجال هنإ : لوقي نم لوق لطبف ةرشعلا عاونالا هذه ىف ربتعم

 تانمؤملا ؟ءاج اذا) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو . معلاب ىمسي دق نظلا نأ (قاثلا باوجلاوإ)

 نمو (رافكللا ىلا نهوعجرت الف تانمؤم نهومتملع ناف نهناماب ملعأ هللا نهنوحتماف تارجاهم

 ىلاعت هللا انههف « نظلا الا ديفيال كلذو « نهرارقا ىلع ءانب نهنامباب ملعلا نكمي امنا هنأ مولعملا

 . املع نظلا ىعس

 كلذ ناكو . سايقلاب لمعلا بوجو ىلع لد امل :عطاقلا ليلدلا نأ (ثلاثلا باوجلاوإ

 « صنلا لحب ىف .همكح ىواسي ةروسلا هذه ىف هللا كح نأ نظ لصح ىتم هنأ ىلع اليلد ليلدلا



 1 ةيآلا «ملع هب كل سيلام فقتالو » ىلاعت هلو

 كلو لك د داَوفْلاو رصِبلاَو عمسلا نإ | لع هب كَ سيل ام فق
 مس 7 نيت بح

 . اوم 3 ََ
 7 ا باقعلا ع .صالخلاو ميظعلا باوثلاب زوفلاف.ةرخآلاىف امأو .ةللقلا ةدملا ىف مل

 «الؤسم هنع كل وأ لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ ملع هب كل سيلام فقت الور ىلاعت هلوق

 : لئابتم ةياآلا ىف

 نع ىبنف ىهاونلا ركذ ىلا هدعب داع ؛ ةثالثلاماوألاح رش امل ىلاعت هنأ عا ( ىلوألا ةلأسملا)

 توفق : موق نم ذوخأم (فقت) هلوق (ملع هب كل سيلام فقت الل و) هلوق : املأ :ءاسشأ.ةثالث

 تيعمو ؛ تدبلا وفقت اهنال ةيفاق رعتشلا ةيفاق تيمسو , هرثأ تعبتا اذا أوفقو اومق وذقأ نالفزثأ

 لاقو : ناسنالا لاو>أ ىلع اهب نولدتسي و سانلا مادقأراثآ نوءبني منال  ةفاقلاب ةروهشملا ةليبقلا

 هوغةيو هعبتي ءىثهن اك ناسنالا ندب رخؤم هنآل افق افقلا ىعسو (انلسرب ممر اثآ ىلع انيفق مث) ىلاعت

 ىبنلا ىلا عجريهلصاحو ؛ لعفوأل وق نم هب كل ملعالام فتقت الوعبتت الو ىأ (فقت الو) هلوقف

 نم دحاو لكو ؛ ةريثك عاونأ اهتحت 2 حراما لك ةيدتا هزه هولعم نوكي ال امب مكحلا نع

 :هوجو هيفو عاونالا كلت نه دحاو ىلع هلمح نيرسفملا

 تايحلالا ىف اهمنودقتمإ اوناك ىتا بهاذملا رع نيك رشملا ىهن دارملا (لوالا هجولاإل

 ىه نإ) لاقف ىوملا عابتا ىلا دئاقعلا كلت ىف مهبسن ىلاعت هنأل « مهفالسأ ديلقت ببسب تاوبنلاو

 (سشناللا ىوبت امو نطل الإ: نوعتش نإناظلا نم اهب هللأ لزنأاو ةؤابآو متنأ اهومتيمس ءامسأ الإ

 ىكحو (نومع اهنم مث لب اهنم كش ىف مث لب ةرخآلا ىف مهيلع كرادا لي) ثعبلا مهراكنا ىف لاقو

 نم ىدهريغب هاوه عبتا نع لضأنمو) لاقو (نينةيتسمب نحن امو انظ الا نظن نإ) اولاق مهنأ مهنع
 دنع له) لاقو ةيآلا (مارح اذهو لالحاذه بذكلا مكتنسا| ف صت امل اولوقت الو) لاقو (هللا

 (نظلا الإ نوعبتت نإ انل هوجرختف ملع نم

 : سابع نبا لاقو ؛ روزا| ةداهش هنم دارملا نأ ةيفنحلا نب دم نع لقن (ىناشا لوقلاوإ)

 . كيلق هاعوو كانذأ هتعمسو كانيع هتأر ام الادهشتال

 ؛« بيذاك الاب تانصحلاو نينصخلا ىرو:فذقلا نع ىبنلا : هئم دارملا «ثلاشلا لوقلاو )

 . هيف نوغلابي و ءاجحلا ىف امنورك ذي كلذب ةيراج برعلا ةداع تناكو



 ةيآلا«ميقتسملا ساطسقلاب اونزو متلك اذا ليكللا اوفؤاثو ال امتءاوق ١"

 الوسم ناكدهعلا بحاصداري نأ : اهدحأ : هوجو هيفو ( ال سم ناكدهعلا نإ ىلاعت لاق م“

 ىأ الوسم ناكدهعلا نأ :اهناثو (ةيرقلا لأساو) هلوةك هماقم هيلا فاضملا مقأو فاضملا فذغ

 دهعلل لاقي هناك اليخت اذه نوكي نأ : اهثلاثو . هب قبو هعيضيال نأ دهاعملا ند بلطي ابولطم ىأ

 تلق تنأأ) هلوةكو (تلتق بنذ ىأب ) ةدؤوملل لاقي اي ثكانلل اتيك# كب ىفو الهو تثكن مل

 . هريغ ىلع راكنالاو مالسلا هيلع ىسيعل ةطاخماف ةيآلا (نيهلإ أو ىنوذختا سانلل

 دوصقملاو (متكاذإ ليكلا اوذوأو) هلوق ةبآلا هذهىف ةروكذملا رماوآلا نم (ىناثلا عونلا ١

 ىلع اولاتك ١ اذإ نيذلا نيففطملل ليو) هلوق ىف هناصةن ىف ديدشلا ديعولا ركذو ليكلا ماهتإ هنم

 (نورسخب مهونزووأ مثولاكاذإو نوفوتسي سانلا

 ةيالاق ( مقتسملا ساطسقلاب اونزو) هلوق الا هذهىف ةروكذملا رماوألا نم ( ثلاثلا عونلاإ)

 نزولا اوميقأو) ىلاعت هلوق هريظنو « نزولا ماعتإ ىف ةيآلا هذهو « ليكلا مامتإ ىف ةمدقتملا

 (نيدسفم ضرألا ىف اوثعت الو ممءايشأ سانلا اوسخبت الو) هلوقو (نازيملا اورسخت الو طسقلاب

 در هلع لصاخا ديعولا و0 ليلق: نزولا و .٠ نكللا ناطقن ا كتبا لضاحلا تؤائتلا نأ ملعاو

 نوجاتحم سانلا عيمج فنرآالل هيف ديعولا مظع امناو « هنم زارتحالا لقاعلا ىلع بجوف مظع

 غلاب عراشلاف « هلام ظفح ىلا ىدتييال الفاغ ناسنالا نوكي دقو « ءارشلاو عيبلاو تاضواعملا ىلا

 ةقرسب سفنلا خيطل: نم اعنمو ؛ كالملا ىلع لاومألا ءاَقبإ ىف ايعس . ناصقنلاو فيفطتلا نم عنملاف

 ا زا دملاو هلم نيك !:كوزعلا قى: ةنأ لا !نازاملا: قدما ىف: قراطلقلاو, « تيقحلا لاطقملا| كلذ

 ذوخأموهو برعلا ةغلهنأ حصالاو . ىتايرسلاوأ مورلا ناسلب هناليقو . نابقلا هنأ ةماعلا ةنسلأ ىف

 دج أ ىلا ليال ىذلا لدتعملا هانعف ةلمجلاب و . لادتعالاو ةماقتسالا هيف ل صح ىذلاوهو ؛ طسقلا نم

 ناككلاو هر ]رق اراكلاف اهو فاقلإ مض :هيف نيتغللا زاوج ىلع اودلجأو نيناحلا

 : 0 نوقابلاو مصاع نع صفحو

 نأ ثيح نم ليلقلا فيفطتلا نم ريخ لاوكلاو ماقلاب ءافيالا ى أ (ريخ كلذ ىلاعت لاق مث

 (اليوأت نسحأو) ةرخآلا ىف ديدششلاباقعلاو ايندلا ىف حيبقلاركذلا نع هتطساوب صلختي ناسنالا

 مكح امنإو (المأ ريخ . ىقع ريخ . ادرم ريخ) رخآ عضوم ىف لاق اي ىمآلا هيلا لؤرام ليو اتلاو
 لوو كففاعتلا نع نإ رتح الإبر. ةالاذا انذلارهناللا' كقاوحلا [نيلحأ ضالا,|دهزةقاع نأي لاكت

 البءارقفلا نم'انيأز نق مكو « ليلقلانامزلا ىف ءانغتسالا هل لصحو هيلا بواقلا تلامو هيلع سانلا

 ةريثكلا لاومآلا تلصح و مهلع بولقلا ت انا ايلا نع زاوتجالاو ةنامألاب سانلا دنع اوريتشا



 و ةيالاعال وسم ناكدهعلا نا دهعلاب ص أود لاكن

 متلك اَذِإ كلا اوفو و مخه وتوم ناك يعل نإ دهعلاب 1
 ا

 - ةءاسر سس هو رج معو

6 دايواب نبحا و ريخ كلذ مي لا ساطسقلاب اونذَو
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 ساطسقلاب اونزو متلك اذإ ليكلا اوفوأو الوم ناكدهعلا نإ دهعلاب اوفوأو )ل ىلاعت هلوق

 4(اليوأت : ندحاو ريخ كلذ ميقتسملا

 ؛ انزلا نع ىهنلا وهو ءايشأ ةثالث نع ىهنلاب هعبتأ مث ؛ الوأ ءايشأ ةسمخم أ ىلاعت هنأ ملعا

 ةثالثلا ماوالا هذهب هعبتأ مث « نسحأ ىه ىتلاب الإ مبتيلا لام نابرق نعو ؛ قحلاب الإ لتقلا نعو

 (دهعلاب اوفوأو) هلوق لوالاف

 ريظن (دهعلاب اوفأو) هلوقف دهع وهف هديكوتو رمآلا قيثوت لجال مدقت دقع لكذأ ملعاو

 دوقعلا نم دقع لك (دوعلاب اوفوأ) هلوق ف لخدف (دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهمأاي) ىلاعت هلوقل

 نأ : هف لوقلا لصاحو . حاكلاا دّمعو ؛ حاصلا دعو . رذنلاو نيهلا دعو « ةكرشلاو عيبلا دقعك

 دقعلا كلذ ىضتقم ءافولا امهلع بح هناف نيناسنإ نيب ىرج دهعو دقع لك نأ ةبالا هذه ىضتقم

 ىضارتلا عقو عيب لكةحصب محلا هاضتقف هب ءافولا بحيال هنأٍلع لصفنم ليلد لد اذإالإ ؛ دهعلاو

 دوهعلاب ءافولا ىلع ةلادلا تايآآلا رئاسب صنلا اذه دكؤيو ءامب ىضارتلا عقو ةكرشش لك ةحصل و هب

 هلوقو (نوعار ممدهعو مهمانامأل منيذلاو) هلوقو (اودهاعاذإ ممدهعب نوفوملاو) هلوقك دوقعلاو

 ( كتم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب كنب كلاودأ اولكأتالو) هلوقو (عيبلا هللا لحأو)

 «هسفأ نم ةبيط نع الا لم ”ىرما لام لحيال» مالسلاهيلع هلوقو (متعيابت اذإ اودهشأو) هلوقو

 رايخلاب وهف هرب ل اًئيش ىرتشا نم» هلوقو هديب ادي مش فيك اوءيبف ناسنجلا فلتخااذا» هلؤقو

 دوقعلاو دوهعلاو تاعوببلا ىف لصأللا نأ ىلع ةلاد رابخالاو تايآلا هذه عيمج «هآر اذا

 . مازتلالا بوجوو ةحصلا

 انيضق داسفلاو نالطبلا لع لد, صوصنلا هذه ند صخأ اصن اندجو نإ : لوقنف اذه تبث اذا

 دقف سايقلاب صنلا صيصخت امأو ٠ لكلا ىف ةحصلاب انيضق الإ و « ماعلا ىلع صاخلل امبدقت هب

 ةيآلا هذ-مب ةمولعم ةطوبضم اهانطأو: الوط ىلع تالماعملا باوبأ ريصت قيرطلا اذه.و « هانلطَبأ

 ىلع صوصنلا هذه تلد امل هنآل ؛ لمعلا ىف سفنلا نئمطم بلقلا نمآ فلكملا نوكيو . ةدحاولا

 , ةمولعم ةطوبضم ةعيرشلا ريصت و ؛ نايب هللا نابي دعب سيلف ات
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 يي تارت ب عضوه احا ده د با 227620 ََ ري ترها اال. 2

 هدشأ غلبي ىح نسحأ ىه ىتلاب الإ متبل لام اا

 022 كيف اناواطم افتر ةور كاك 0 الإ مالسلا 11 ىلع ىلع هب 7 راما لا

 . ملعأ هتلاو (اناطلس هيلول

 (هدشأ غلبي ىتح نسحأ ىه ىتلاب الإ ميتيلا لام اوبرقتال و ىلاعت هلوق

 . تايآلا هذه ىف اهنع هللا ىهن ىتلا ءايشالا نم ثلاثلا عونلا وه اذه نأ ملعا

 دالو ألا ةيبرتب مامتهالا عنمبجوي كلذو . باسنألا طالتخا بج وبانزلا نأ انركذ انأ ٍلعاو

 وهف لتقلا امأو «دوجولا ىف سانلا لود نم عنملا بجوي كلذو « للا عاطقنا بجوي كلذو

 عجري لتقلا نع ىبنلاو انزلا نع ىبنلا نإ تشرد 3 مطوخد دعب سانلا مادعإ نع ةرابع

 2« كلا رمال فرات نعت ئبنلابأ هعيبأ كلذ لايتمتلا ك3 الفنا نطو تلا كف الثإ' نع ىتنلا لإ هلضاخ

 هنآل «متيلا وه ملا ومأ فدلت] نعي لاب نئاتلا قو لا ومالا | سومتلا كعب !ءانش الرعاف

 نع 0 ىلاعت هللا مهصخ ببسلا اذهلف « هلام فالتاب هررض مظعب هزي لاكو هفعضو هرغصل

 اهواكأت الو) ىلاعت هلوق هريظنو (نسحأ ىه ىتلب الإ مينيلا لام اوبرقتالو) لاقف مها وءأ فالتإ

 ريسفت-ىفو (فورعملاب لكأيلف اريقف ناك نمو ففعتسيلف اينغ ناكنمو اوربكي نأ ارادبو افارسا

 ارك ناكل دك هيمن ىدلافرصتلا لإ: لوألا :'ناهجو (ندحأ ىه ىأا الإ ةلرق

 فورعملاب لكأ جاتحا اذإ : لاق سابع نبا نع دهاجم ىورو « هيلا تجتحا اذإ ةعما لكان

 . ايلع ءىث الف رسوب مل ناف ٠ هاضقرسيأ اذاف

 هللا هنيب اك « حاكتلا غولب وهو هدشأ غلبي نأ ىلإ مهتيلا ىلع هتبالو ىقبت اما ىلولا نأ معاو

 اوعفداف ادشر مهنم متسنآ ناف حاكتلا اوغلب اذإ ىتح ىئاتيلا اولّباو) هلوق ىهو ىرخا هايف لا

 دنعو ؛ هلام ملاصمب مايقلا هدشرو هلقع ببسب هنكمي ثيح ىلإ هغولب دشآلاب دارهلاو (م مللاومأ مهيلا

 هللاو هنع ةيالولالزت مل لقعلا لماك ريغ غلب اذإ امأف ٠ غولبلا دح كلذو هنع هريغ ةيالو لوزت كلذ

 : ملعأ هللاو ةيكرحلاو ةيسحلا هاوقو هلقع لئكي نأ وه لقعلا غولبو . ملعأ
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 صاصقلا 5 دمعلا بجوم نأ ةلأسم ىف اهب كسّملا زوجي ال ةيآلا هذه نأ تبثف , ماعلا ىلع مدقم

 . ملعأ هللاو دبعلاب رحلا لتق بحي هنأ هايم الار يذلا ملسملا لق بحي هنأ ةلأسم ىفالو

 ثحابم هيفف (لتقلا ف فرسي الفل ىلاعت هلوق امأ

 نال كلذو « لتاقلا ريغو لتاقلا لتقي نأ وه دارملا : لوآلا : هوجو هيف «لواآلا ثحبلال

 ةليبقلا نم اقلخ نولتقي اوناك لوتقملا كلذ ءايلوأف ةفيرش ةليبق نم ادحاو لتق اذإ مهنم دحاولا

 لتاقلالتقب ىضرءال نأ وه : ىناثلا هدحو لتاقلا لتق لعراصتقالاب سمأو هنع ىلاعت هللا ىهنف ةئيندلا

 نوكرتي و نينيعم اموق مهنم نولتقي اوناك مث لتاقلا ةليبق فارشأ نودصقي اوناكةيلهاجلا لهأ ناف

 دعبيالو : لافقلا لاق . هؤاضعأ عطقي و هب لثمي لب لئاقلا لتقب ىتكي ال نأ وه : ثلاثلاو . لئاقلا

 . افارسإ اهتوك ىف ةكرتشم ىناعملا هذه ةلج نآل ؛ لكلا ىلع هلمح

 ىغبني الف :ريدقتلا : لوالا : ناهجوهيفو ءايلاب (فرسيالف) نورتك لاا «ىناثلا ثحبلا )ل

 كلذ فرسي نأ ىغبني الف ىأ ؛ءادتبا ملاظلا لتاقلل ريمضلا نأ : ىناثلا . لتقلا ىف ىلولا فرسي نأ

 (فرست الف) ىناسكلاو ةزمح أرقو : ملظلا لتقلا كلذ ىلع همادقإ رع ةرابع هفارسإو ملاظلا

 ابلظلئاقلا ءىدتبمل باطخلا نوكي نأ : امهدحأ : نيهجو لمتحت ةءارقلا هذهو , باطخلا ىلع ءاتلاب

 مظ وه ىذلا لتقلا كلذ ىلع همادقإ وه فارسالا كلذو ؛ ناسالا اهمأ فرصا ل : هل ليق هن 1

 نوك نأ : رخآلاو ..كِئم ضاصقلا قوتسا امولظم:هتلتق نإ كناف:لغفت ال + ىنيملاو ضخ

 صاصقلا ءافيتساب فتك ١ ىأ ؛ ىلولا ابمأ لتقلا ف فرسنال : ريدقتلا تووكيف ىلولل باطخلا

 ملاظلل ليق هنأك : لوألا : هجوأ ةثالث هيفف (اروصنم ناك هنإ) هلوق امأو . ةدايزلا بطت الو

 ةرخآلاوايندلاف اروصنم نوكي لوتةملا كلذ ناف . كلذ لعفتال لظلا ليبس ىلع تقلا كلذب ءىدتبملا

 : هلئاقل تاقفلا ةزثكو هل :تاوتلا ةرثكف ةرخالافامأو ءهلتاق لتقف ايدل ف تنال

 ردقلا اذهب فتكيلف لاظلا لتاقلا كلذلتق ىف اروصنم نوكي ىلولا اذه نأ «ىلاثلا لوقلاو إل

 مرحي هللا دنع نماروصنم نوكي نم نآل ؛ هنم ةدايزلا ف عمطي نأىغبنيالو هيف اروصنم نوكي هناف

 . ةدايزلا بلط هيلع
 ةدايزلا بلطيال نأ و صاصقلا ءافيتساب تكي نأىغبني ملاظلا لتاقلا اذه نأ (ثلاثلا لوقلاوإل

 دنع نم نيروصن« نانوكي همد ىلوو لوتقملا نأ رهظ ىناثلاو لوآلا لوقا ىلع نأ ملعاو

 هللا أو مالسلا هيلع بلاط ىنأ نب ىلعل تلق : لاق هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو ىلاعت هللا

 لاقو (اناطاسهيلول انلعج دقف امولظم لق نمو) لوقي ىلاعت هللا نآل ؛نايسىبأ نبا مكيلع نرهظيل



 ةيآلا «لت هلاك كاري الفد ناك 0 4 ل

 الفؤاد نأ ىغني ال لل الفا اناطاس 7 نا لكك نقفرامواظتلا لكك هماور ادا! نأ لامتحال كا

 كلت نأ : ىناثلاو . هيلول ةنطلسلا هذه تابثإ ةطساوب روصنم لوتقملاكلذ نآل : لتقلا كلذىف ملاظلا
 نذلا اهمأ اي) ةرقبلا 0 ىف ىلاعت هلوقف ةيآلا امأ « ربخلاو ةيآلاب ةرسفم تراص مث ةلمج ةنطلسلا

 ءادأو فورعملاب عابتاف ءىش هبخأ نم هل نع نف) هلوق ىلإ ( 0 عدل اونمأ

 نيباا رح كفلكملا نرك اوه كتجا ولا نأ "لك كانت" اهنأ» ةيآلا| هذه ريسفت ىف اني دقوا (نااسحاب هبلإ

 نيتريخ نيب هلهأف اليتق لتقنم» حتتفلا موي مالسلا هيلع هلوةوبف ربخلا امأو . ةيدلا نيبو صاصقلا

 هنأ : هانعم (لّدقلا ف فرسياالف) هلوةفقيرطلا اذهللعو «ةيدلا اوذخأ اوبحأ نإو اولتق اوبحأ نإ

 فرساالف) هدعب لاق . ءاشنإ ةيدلا ءافيتسا ةنطاسو ؛ ءاش نإ صاصقلا ءافيتسا ةنطلس هل تاصحامل

 ' اوفعلا ىلإ ليمب وأ ةيدلا ذخأب قتكي نأو لتقلا ءافيتسا ىلع مدقي ال نأ ىلوآلا نأ هانعم (لتقلا ىف

 هانعم ريصي و لتقلا لع همادقإ ببسب افرسم ريصيالف : ىنعملاو « ءابلا لع ةلو# «ىف» ةظفلف ةلمجاب و
 (ىوقتلل برقأ وفعت نأو) لاق ام ةيدلاب ءافتك الاو وفعلا ىف بيغرتلا

 ةغيصو « ريكدتلا ةغيصب امولظم هنوك ركذ (امولظم لتق نمو) هلوق ىف نأ «ىناثلا ثحبلا إل

 لخدي مل ةيمولظملا فصو ىف الماك نكي ملام لوتقملا ناسنالاف ؛ لايكلا ىلع لدت فرعام ىلع ركل

 هذه تحت لخدي مل ىذلا لتق اذإ ملسملا نأ ىلعع انالد دق : هللا هحر ىفاشلا لاق . صنلا اذه تحن

 ردا ةللاؤإر كاعت هل وقل 'كءرشمهنإ»داانلق نع ]همه كوشملاو كتم قدا نأ ليلذب :هنآلا
 ناك ولف ء ضعبلاقحىف روفغم كرشلا ىوسام نأب كح (ءاشي نا. كلذ نودامرفغيو هب كرشي نأ

 عا لانا لضرب قى ااروفنم رضيت نأ فحول كّرتعلا ناعم عي نارصتلاو ىد وبلا رفا

 رفك دقل) لاق لاعت دز كلو كرش مرتك نال لذ ا ندكف رش ةيآلا هذه

 وهو تافصلاى اثيلثت نوكينأ امإ « ءالؤه هب لاق ىذلا ثيلثتلا اذهف (ةثالث ثلا“ هللا نإ اولاق نيذلا

 نأ امإو « رفكلل اثيلثت هلعج نكمي الف ةعاملاو ةنسلا لهأ بهذم وهو قحلا وه كلذ نآل , لطاب

 اك راكم يذلا نأ: تلتف( كرعم هب لئاقلا نأ "كلو قدا اوه كلذأو ؛"تاوذلا ىف ثلث نورك

 ىذلا مد ةحابإ ليلدلا اذهىضتقمو (نيك رشملا اولتقا) ىلاعتهلوقل هلتق بحب كرشملانإ : انلقامتإو

 ةحابالا ةمش لوصح نم لقأ الف ةحابالا تبثت مل ناف

 لتق نمو) ىلاعت هلوق تحت جردني ملف ةيمولظملا ىف الماك سيل هنأ ترا رونو اذهل كليف اذإو

 نأ اب ناكل ةلكل اماما تح رجا دا قهنأ ا ديغ ا نتق ادإ: زدت ناب مانا 0101 نكن اهوا

 دبعلاب رحلا لتق نم عنملا ىلع لدي (دبعلاب دبعلاو رحلاب رحلا ىلتقلا ف صاصقلا كيلع بتك ) هلوق

 مانت اناطلتل هيلول الك انها اهواطن نتف نمور "ذل وق اقل ندخل ه1 ؟كاترو :ةاريقك ودبلوم



 0 ةيآلا «اناطاس هيلول انلعج دقف امولظم لتق نمو » ىلاعُت هلو

 نآرقلا مومعصيصخت زوج هنإ : انلوقل اعرف كلذريصيو ةيآلا هذهلاصصخم ربخلا اذه ريصي ذئنيخ

 هلوقل اريسفت سيل (اناطلس هيلول اناعج دقف امولظم لتق نمو) هلوق نا :انلق نا امأو . دحاولاربخ

 اذه ريصيال ردقتلا اذه ىلعو ؛ ةيآلا ىفروكذملا قحلل ارسفم ربخلا اذه ريصي ذئنيخ (قحلاب.الا)

 . لعأ هللاو ةمولعم ةقيقدلا هذه نكتلف . دحاولاربخي نآرقلا مومع صيصختزاوج ةلأسم ىلع اعرف

 ىضتقي ربخل ار هاظو « مولظملالتق الإ لتقلا ل ببسال هنأ ةيآلا هذه رهاظ 4(ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىلع ىرخأ ةيآ تلدو « ناصحالا دعب انزلاو «نامب الا دعب رفكلا وهو : هيلا نيرخآ نيئيش مض

 اداسف ضرالا ف نوعسيو هلوسرو هللانوب راح نيذلاءازجاممإ) ىلاعتهلوةوهو عبار بيس لوصح

 اولتاق) ىلاعت لاق . رفكلاوهو سماخ ببس لرصح ىلع ىرخأ ةيآ تلدو (اوبلصي وأ اولتقي:نأ

 اوفلتخاواوملكتءاهقفلاو (مثومدج و ثيح مهولتقاو) لاقو (رخآلامويلاب الوهللاب نونمؤيال نيذلا

 دنعو « لّدَقي هللا همحر ىعفاشلا دنعف ؟ ال مأ لتقي له ةالصلا كرات نأ : اهنف ىرخأ ءايشأ ىف

 بجو ىعفامشلا دئعف؟ لققلا »بجو: لهن ظاوللا:لعفتنأ : اهتاثور. لئقيال هللا هحر ةفيتح نأ

 بَحو» ىعفاشلا دتعف انالف ىئرحبسو تلتق : لاق اذإ رانا نأ :.اهتلاثو.: جنو الضقينح ىأدلنك
 ىعفاشلا دنعف ؟ صاصقلا بجو» له لقثملاب لتدقلا نأ : اهعبارو . بجويال ةفينحىبأدنعو « لتقلا

 ؟ ال مألتقلا بجوي له ةاكرلا ءادأنم عانتمالا نأ : اهسماخو . بجوي ال ةفينحىبأدنعو ٠ بجوي

 ءاهقفلا زثك ١ دنعف « لدقلا تجوب له ةميهلا نابتإ. نأ.« اهمدامو ..؛نكييىأ نامزا ىف الف اىفلتخا

 ةيآلا نأ وه روصلا هذه ىف لتقلا زوحبال هنأب نيلئاقلا ةجح ء بجوي موق دنعو ؛ بجوبال

 ببسلا اذه ادع امفف ؛ مولظملا لتق وهو دحاو ببسل الإ ؛ قالطالا :ىلبع لتقلا عنم ىف ةحنبر ص

 ةريثكلا لئالدلاب دك أت دق صنلا اذهو : اولاق مث ؛ةمرحلا لصأ ىلع ءاقبا بجو ؛دحاولا

 ضراعملا كلذو ؛ ضراعملالإ نوكي اللئالدلا هذمم لمعلا كرتف  قالطالا ىلع مدلا ةمرخل ةبجوملا

 ,دوممُم رتاوتملا ضنلا امأ ٠ اشانق نوكي وأ داحالا تاب نم اضن وأ ازرتاوتمراكعت:ن وكت, نأ ااهإ

 ةرتاوتملا صوصنلا هذه ىلإ ةبسنلاب حوجم وهف داحالا باب نم صنلا امأو « فالخلاقباملالإو

 لصاألا نأ رهاقلا ىوقلا لصالا اذه ىضتقم تدتف . ضنلا ضراعي الف سايقلا امأو ... .ةريثكلا

 . ملعأ هللاو ةدودعملا روصلا ىف الإ ةهرحلا ءامدلا ىف

 : ناثح هيف (فرسياالف اناطاس هيلول اناعج دقف امولظم لتقنمو) ىلاعت هلو 4 ةعبارلا ةلأملاإ)

 ةنطاسلا هذهنأ نايب امأف . اناطلس مدلاىلول تبثأ هنأ ىلع لدت ةيآلا هذه نأ (لواآألا ثحبلا)

 ىلاعت هنأ : لوألا : ناقيرط انهه مث هيلع ةلالد (اناطاس هيلول انلعج دقف) هلوق ىف سيلف اذامف لصحت

 اذهو « لتقلا ءافيتسا ىف تاصحام:إ ةنطلسلا كلت نأ فرع (لّقلا ف فرسي الف) هدعب لاق امل

 ع. برفع 1



 ةبآآلا «قحلاب الا هللا مرح ىتلا سفنلا اولتقت الو » ىلاعت هلوق لع

 ريض لتقلا هللا: لرورإلب وج ويمنع لات "ىجنملاو ؛ مجرحتلال تقلا ىف لصأألا نأ كاسل انهه رقتفنف

 الو . رسعلا مكب ديري الو (جرح نم نيدلا ىف مكيلع لعج ام) هلوقل ةمرحلا راضحلا ف لصألاو

 «برلا ناينب مده نم نوعلم برلا ناينب ىدالا» مالا هيلع هلوق.: ىناثلا . رارض الو ررض

 هلاؤقلو (نودبعيل الإ سنالا' نحللا.تقلخ امو) هلوةل ةدابعلاب لاغتشالل قلخ ىمدآلا نأ : تلاثلا

 دنع الإ مترال ةدابعلاب لاغتشالاو «ائيش هب | وك رشيالو هودبعي نأ دابعلا ىلع هللا قح».مالسلا هيلع

 اذا هنأ : سماخلا (اودسفتالو) ىلاعت هلوقل مرحب نأ بجوف داسفإ لقا نأ : عبارلا: . لتقلا مدع

 ىضتقم نأ الولو « حجارةمرحلا بناج نأ ىلع اوعمجأ دقفهتحابإ ليلدو لتقلا مرت ليلد ضراعت

 فرعن مل اذا  انأ : سداسلا . لاحم وهو حجرملال احيجرت كلذ نراكل الإو مي رحتلا وه لصألا

 ائيش فرعن ملامو « هلتقكردحتب هيف انيكح الواع اناسنإ هنوك درجم الإ تافصلا نم ةفص ناسنالا ىف

 املالإو « لتقلا ةمرحىضتقي ةيناسنالا لصأ نأ الولو « همد لحب هيف كحن مل اناسنإ هنوك ىلع ادئاز

 . ةضرع بابسأب الإ تبث. ال هلحناو . مرحتلاوهلتقلافلصألا نأ هوجولا هذه تبتفكلذك ناك

 سفنلا اولتقتالو) لاقف ميرحتلاوه لتقلا ىفلصألا نأب مكحملاعت هنإ : لوقنف اذه تبث اذاو

 ميرحتلا ركذل ةداعإ (هللا مرح) هلوقو « مجرحتو ىهن (اولتقت الو) هلوقف (قحلاب الإ هللا مرح ىتلا
 : ناّقي رط انهه مث*(قحللاب الإ) لاقف ةيقافتالا ةيضرعلا بابسألا هنع ىتثتسا مث , ديك أتلا ليبس ىلع

 فيكو وهامقحلاكلذ نأ نايب هيف سيل هنالل لمب (قحلاب الإ) هلوق درجم نأ «لوأآلا قيرطلا)

 ؛ لتاقلانمصاصقلا ءافيتسا ىفىأ (اناطلس هيلول انلعجدقف امولظم لتق نمو) لاق.ىلاعت هنإ مث ؟ وه

 مر ىلا سفنلا اولتقت الو) لاق ىلاعت هناك هريرقتو . لمجملا كلذل انايب هلعج حلصي مالكلا اذهو

 . صاصقلا ءافيتسا ىف اناطلنس هيلول انلعج.دقف امولظم لتق نم. نأ. وه قلا كلذو (قملاب الإ هللا

 اولتقت الور: ةئالا)كريدعتارااطفن؛ طقف,ةراوصلا:هذهز قولا نم داررملاا توك نأءايجو انهن تيث اذأو

 لتقلا ميرحت ىف احرص اصن ةيآلا نوكتفريدقتلا اذه ىلعو « صاصقلا دنع الإ هللا مرح ىتلا سفنلا

 . ةدحاولا ةزودصلا هذه ىوس امف ةمرحلا للع:قبب نأ بجوف « د>اولا.ببسلا اذه. الإ

 هلوقوهو: ةثالث رومأ دحأ وه قولا كلذ نأ ىلع ةنسلا تلد : لوقن نأ (ىاثلا قيرطلاو)

 « ناصحإ دعب انزو ٠ ناميإ دعب رفك : ثالث ىدحاب الإ سم ءىرممأ مد لال» مالسلا هيلع

 «قح ريغب سفن لتقو

 هيلول انلعج دققف امولظم لتق نمو) هلوق نإ :انلق ناف ٠ داحألا باب نم. ربخلا اذه نأ لعاو

 « دحاولا ببسلا اذهب الإ لتقلا لحال هنأ ىف ةحرص ةيآلا تناك (قحلاب الإ) هلوقل ريسفت (اناطلس



 0 بالا قشلبالا تا عرج ىتلا سفنلا اولتقت الو » ىلاعت هلوق

 رع © هس 60 سس -

 انلفحت نقف ام وام لق مو هو قحلاب الإ هلل مرح ىلا سنا ولنا

 معو 1 َناكهنإ ليقلا ف فرش قانا لو

 عفانملا نم ءىشب اروبجم رصي 77 ل لمعلا كلذل باب مق هناف ان زلا امأ « حاكتلا ىف ةلصاحلا

 حبقلاب انزلا ىلع ىضقت ةميلسلا لوقعلا نأ انركذ امب تبثف ؛ رجحلاو عنملا لصأ ىلع هؤاقب بجوف

 ىرخأ ةبآىف اتقمو . ةشحاف هنوك ةثالث تافصب انزلا تنصو ىلاعت هنإ : لوقتف. اذه, تن اذاَو

 ماعلا بار ةبجوملا باسنالا داسف ىلع هلامتشا ىلإ ةراشإ وهف ةشحاف هنوك امأ (الببس ءاسو)

 دقف : تقملا امأو . ماعلا بارخ بجوي اضيأ وهو جورفلا ىلع بئاوتلاو لتاقتلا ىلع هلاّشا ىلإو

 دمتعيالنأو 56 اودزالاو نكسلا لوصح مدعبجو» كلذو « ةهوركم ةنوقءريصت ةينازلا نأ انركذ

 نيب قرف قبال هنأ انركذام وهف ءاليبس ءاس هنأ امأو . هللاصمو هتامهم نم ءىث ىف اهلع ناشنالا

 هراعو هبيعو لمعلا اذه لذوي اضيأو , ثانالاب ناركذلا صاصتخا مدعىف مئاهبلا نيبو ناسنالا

 ىلاعت هللاو ؛ هجوأ ةتس انزلا حبقف انركذ دقف , عفاملا نم ءىئثب اروبجم ريصي نأ ريغ نم ةأرملالع

 . ةّتسلا هوجولا كلل نم نيهجو ىلع ةثالثلا ظافلالا هذه نم دحاو لك انلمخ : ةثالث اظافلأ ركذ

 . هدارمب ملعأ هللاو

 هياول اناعج دقف امولظم لتق نمو قملاب الإ هللا مرح ىلا سنا اولتقت الوإل ىلاعت لاق مث

 («اروصنم ناك هنإ لتقلا ىف فرسي الف اناطاس

 : لئاسم هيفو « ةيآلا هذه ىف هنع هللا ىهن امم ىباثلا عونلا وه اذه

 نأىف ببسلا اف « لتقلاهللاب رفكلا دعب رئابكلاربك أ نإ : لوقي نأ لئاقل (ىلوآلا ةلأسملا)

 : لتقلا نع ىبنلا كذب ايناثو انزلا نع ئينلا ركذي الوأ أذب لات هلال

 لاطبإ نع ةرابعلتقلاو ؛ دوجولا ف ناسنالال وخد نم عنمب انزاا باب حتف نأ اني انأ : هباوجو

 اذهلف ءهدوجو دعب همادعإوهلاطبإ ىلع مدقم دوجولاىف هلوخدو . دوجولا ىف هلوخد دعب ناسنالا

 . ايناث لتقلا ركذ مث الوأ انزلا ىلاعت هللا ركذ ببسلا

 ببسب تبثي امنإ لحلاو . ةظلخملا ةمرحلا وه لتقلا ىف لصألا نأ لعا 4 ةيناثلإ ةلأسملا)

 مث « لصألا مكح ىلع ءانب اتلطم لتقلا رع هللا ىبن مرجال كلذكس آلا ناك الف « ىضراع

 (قحلاب الإ) لاقف ةيضرعلا بابسألا لوصح دنع وهو لتقلا لح امف لصح ىتلا ةلاحلا هنع ىثتسا



 ةبالا«اليبس ء اح ناكهنإ لا اور رتل ود 0 كوت ١ةراب

 نأ لوألا درو لالدتسالا انهو 1 ولا كلت ىلع ابسفنأ فايع 0 امنع ىلاعت هللا

 قفاوملا ءاذغلا لوان”ناف ؛ عرمشلابال هتاذإ تباث رمأ ةدسفموأ ةحلصم هسفنفف ءىثلا نوك نإ لاقي

 . عرشلابال لقعلاب تباث رمأ كلذك هنوكو ؛ ةدسفم موا برضلاو , ةحلصم

 اذهف داعملاو شاعملاىف ملاعلا ملاصم قفو ىلع ةعقاو ىلاعت هللا فيل اك : لوقتف اذه تبث اذإو

 . اهف ةياغلا غولبل قيفوتلا هللا لأسن ةقيمع ثحابمو ةلئاه تالكشم هيفو ؛ ىرهاظلا مالكلا وه

 اههابتشاوباسنالا طالتخا : اطوأ : دسافملانم عاونأ ىلع لمتشا انزلا : لوقنفاذه تفرع اذإ

 رمتسيالو هتييرتب موقيالف ؛ هريغ نهوأ هنموهأ ةينازلا هب تتأ ىذلا دلولا نأ ناسنالا فرءيالف

 اههناثو . ماعلا بارخو لسنلا عاطقنا بجوي كلذو ٠ دالوالا عايض بجوي كلذو ؛ هدهعت ىف

 لوصح ىف قبب مل هريغ نم ةأرملا هذهب ىلوأ لجرلا اذه نوكي هلجاأل ىعرش ببس دجوي مل اذإ هنأ
 ملدا ةلتاقملاو جرهلاو جرحلا باب حتف ىلإ ىضفي كلذو . لتاقتلاو بئاوتلا الإ صاصتخالا كلذ

 انزلا ترشاب اذإ ةأرملانأ : اهثلاثو . انزلا ىلع ةدحاولا ةأرملا مادقإ ببسي عيرذلا لتقلاعوقو انعمس

 متيالو ةبحماو ةفلآلا لصحتال ذئنيحو « مقتسم رطاخ لكو « ملس عبط ل كاهرذقتسي هيلع تنرمتو

 . قلخلا رثك أ عابط اهتتراقم نع رفنت انزلاب ترهتشا اذإ 0 ناف كلذلو « جاودزالاو نكسلا

 بثاوتاا هنكمبي لجر لكو ةآ اب ماه لج قبال ذئيخ انزلا باب حتفنا اذإ هنأ : اهنا

 بابلا اذهىف قرف ماهياارئاس نيبو ناسنالا عوننيب قبيال ذئئيحو . تدارأو تءاش ةأرما لك ىلع

 ةظلررلاو | مل دكني يكن نأ 1 ةرهشلا ءاضقد رخ ةأرملا نم دويصفللا سيل هنأ ا( فاخر

 ٍبابلا ةظفاحو تيبلا ةير نؤكت نأو «٠ سوبلملاو بورشملاو موءطملا نم هتامهم دادعإو لزنملا

 ىلع ةمحلا ةروصقم تناك اذإ الإ متتال تامهملا هذهو ؛ديبعلاو دالوألا ر ولأن ةعاق ناوكم نأ

 اذه دسو انزلا ميرحتب الإ لصحال كلذو ؛ لاجرلا رئاس نع عمطلا ةءطقنم دحاولا لجرلا اذه

 متصلا عاونأ مظعأ نأ هيلع ليلدلاو :ديدشلا لذلا بجوي ءطولا نأ : اهسداسو « ةيلكلاب بابلا

 اضيأو ؛ كلذك رمآلا ناك املالإو , لذلا بجوي طولا نأ الولو ؛ عاقولا ظافلأ ركذ سانلادنع

 مهملع علطيال ىتلا تاقوآلا ىفو ؛ ةروتسملا عضاوملا ىف الإ ءطولا ىلع نومدقيال ءالقعلا عيمج ناف

 ىلع نومدقي امل مهتاهمأو مهتاوخأو مهتانب جاوزأ ركذنع نوفكنتسي ءالقعلا عيمج نأو ؛ دحأ

 : كاذك ناك لاو . لذ كراإ نإ "لاول و« نرتظأو

 ةأرلاراصتقاف ؛ لوعلل اقفاوم هليلقت ىف ىعسلا ناك الذ ءطولا ناك امل : لوقنف اذه تبث اذإو

 مفانملاب اروبجم ريصي لذلا نم هيفام اًضيأو ؛ لمعلا كلذ ليلقتىف ىعس دحاولا لجرلا ىلع ةد>اولا



 اة ةيالا ء اليبس ءاسو ةشحاف ناكهنإ انزلا اوبرقتالو » ىلاعت هلق

 «؟؟ د البيس ا ةشدحاف نأ هنأ انولا اوبرقتالو

 هر

 اف ةبغرلا نع اهأفك رفني اهرقف نأ نوفاخي اوناك اضيأو « ةراغلاو بهنلا ىلع مهمادقإ ببسي

 (مكدالوأ اوله الو) للاعت لاف ديدش ع كإذ قو 2 ءاقك الا ريغ نم اهحاكتإ لإ نوجاتحيف

 اذهو ءادلو هنوك وه ةقفشلاو ةمحرلل بجوملا نأ : ىنعملاو « ثانالاو روكذلل ماع ظفل انهو

 هلثم فاخب دقف تانبلا ىف رةفلا نم فاخنامامأو .. ثانالا نيبو روك ذلا نيب كزتدثم فصو ىننغملا

 : نينبلا نم نيزجاعلا اًضيأ فاخن دقو ؛ رغضلا لاح 3 :راوكذلا ْق

 . ءاسنلا لع قزرلا باوبأ حتفي كاذكسف ؛ لاجرلا لع قزرلا

 أطخ أطخي 'ىطخ لاقي اريبك امثإىأ . اريبك أطخ ناكمهلتق نإ !ؤرقر وهما 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 : لاقي حتفلاب أطخ اع نبا أرقو نيم آ ىأ ( نيتطاخ انك انإ ) ىلاعت لاق . امتإ مهأي مثأ لثم

 : ىنعملاو « ردصنلل اعسا أطخللان وكي و ء دضق ويغنم ىتننب الاكل اد[ أطخو ئاطخإ "نط أطخأ

 ءاخلا رسكب (ءاطخ) ريثك نبا أرقو ؛هللا همحر لافقلا لاق . باوصب سيل مهلتق نأ ةءارقلا هذه ىلع

 ( اليس ءاسو ةشحاف ناكهنإ انزلا اوبرقت الو ىلاعت هلوق

 سماأل مظعتلا « نيئيشىلإ عجرياهلصاحو . اهركذ مدقتىتلا ةسنملا ءايشألاب ض1 خلات مهنأ معا

 : لاقف اندلا نع ىهن ىلاعت هنأ : املوأ . ءايشأ نع ىمناا ركذب اهعبتأ « هللا قاخ ىلع ةقفشااو ؛ هللا

 هلعفتال هل لوي نأ نم دك ! اذهف اذه اوبرقتال ناسنالل لق اذإ : لافقلا لاق (انزلا اوبرقتالو)

 (اليبس ءاسو ةشحاف) هنوكب ىبنلا اذه للع ىلاعت هنإ مث

 هنإ ناقل حصإ لهف ءىث نع ىهم 3 ءىشنل سهأ اذإ ىلاعت أ َْق اوفلتخا لق ساثلا نأ معاو

 لقعلا نيسحتب نولئاقلا لاَمَف :؟ ال مأ هيلا داع هجول هنع ىهن وأ .ىثاا كلذ, ىمأ امنإ ىلاعت

 جتحا 0 كلذك رمآلا حسنت ةحيفت و لمعلا نيسحتل - نوؤكذملا لاقو 5 كللذك ىمآللا ةحيسل و

 , انزلا نع ىهن ىلاعت هنإ'اولاق :ةنالا هذ مه وق ةح ىلع هحيبقتو لهعلا نيسحتب نولئاقلا

 الإو . ةتع أمهنم ةنوك نع ةرابع ةشداؤ هناك نوكي نأ عنتميف ةشحاف هن وكب ىملا كإذ للعو

 هنوك رابتعاب هل لصاح فصو ةشحاف هنوك لاةي نأ بجوف ؛ لاحم وهو هسفنب ءىثلا ليلعت .مزل

 ىمننأ ىلع اضيأ لديو ؛ اهسفنأ يف اهنلا ةدئاع.هوج ول حببقتو نسحت ءابشالا نأ ىلع لدي كلذو ءانز



 ةنآلا 6 قالمإ ةيشخ مكدالوأ اولتقتالو » كاكا ا د

 جاد م تمض او هر هررر 0 راو م ما جس 2 0 ل د

 ناك مهلتق نإ مكي مهثزر ند قالمإ 0 دالوا | ولتقت الو

 «عاد اريك اًءادخ

 نأ ىف ناسنا لك ةحلصم نأب ملاع ىلاعت هنأ ىنعي (اريصب اريبخ هدابعب ذي ةاكإإ ىلاعت لاق م“

 . ملاصملا ةياعر لجآل لب ٠ لخبلا لجاأل سيل دابعلا قازرأ ىف توافتلاف : ردقلا كلذ الإ هيطعيال

 اريبك أطخ ناكمهلتق نإ مكابإو مهقزر نحت قالمإ ةيشخ 2 اولتمتالو )ب ىلاعت هلوق

 : لئاسم ةيآلا ىفو تايآآلا هذه ىف ةروكذملا تاعاطلا نم سماخلا عونلا وه اذه

 : هوجو مظنلا ريرقت ىف 50 ةلأسملا)

 لاق ثيح دابعلا قازراب لفكتملا وه هنأ ىلوألا ةيآلا ىف نيب امل ىلاعت هنأ «لوآلا هجولا ل

 نحن قالمإ ةيشخ مكدالوأ اولتقت الو ) هلوقب هعبتأ (ردقيو ءاشي نم 3 طسي كبر نإ)

 (مكابإو مهقزرت

 ةيفيك ةيآلا هذه ىف لع ةمدقتملا ةيآلا ىف نيدلاولاب ربلا ةيفيك لع امل ىلاعت هنأ «ىناثلا هجولا ١

 ءابآلا اورب مهمل كلذب اومس امنا راربالاب نومسي نيذلا نا : مهضعب لاق اذهلو « دالوآلاب ربلا

 ربلابجو امناو . دالوالاب رثلا عاونأن م امهنمردصام ىلع ةأفاكم ءابآلا رب بجو امناو ءانبآلاو

 . نددلاؤلا ريغ مل لفاكالو فعضلا ةياغ ىف منال دالواآلاب

 اويلعاذإ ءابآلا نال ,ملاعلا بارخ بجوي ءابآلاب ربلا نم دالو ألا عانتما نأ (ثلاثلا هجولا إل

 ةرامع نأ تبئف ؛هانررق ىذلا هجولا نم ملاعلا بارخ مزليف : دالوألا ةيبرت ىف مهتبغر تلق كلذ

 . نيبتاجلا نم دالوآألاو ءابآلا نيب ةربملا تلصح اذإ لصحت امإ ملاعلا

 د از ا اةقلارا قط وش وهف "رقفلا تفر ناك نإ دال وألا لتق نأ < ”عبارلا هجولا ١

 ةقفشلادض : ىاثلاو « ىلاعتهللا مال مظعتلادض لوالاف ملاعلا كيرف (عساووف تاتبلا ىلع ةريغلا

 . ملعأ هللاو . مومذم امهالكو ىلاعت هللا قاخ ىلع

 تابجوملا مظعأ نم ىهو « ةيضعبلاو ةيئزجلا ةبارق دالوألا ةبارق نأ (سهاخلا هجولاإ)

 مظعأ نم كلذو . بلقلا ىف ةوسقو ؛ حورلا ىف ديدن ظلغ ىلع كلذ لد ةبحلا لصحت ملولف ؛ ةبحبلل

 ..ةم.مذلا ةلصخلا هذحل ةلازإ دالوأللا ىلإ ناسحالا ىف هللا بغرف « ةميمذلا قالخألا

 هيلع نينبلا ةردقو ٠بسكلا نع تانبلا زجعل تانبلا نولتقي اوناك برعلا (ةيناثلا ةلأسملا)



 ١ةو ةيآلا «ردقيو ءاشي هين زر سيدك تارمادتاو

 ( اريصب اريبخ هدابعب ناكهنإ ردقيو ءاشي نمل قزرلا طسبي كبر

 هنأ معاو . قافنالا بدأ ةيآلا هذه ىف هيلع ةمدقتملا ةيآلا ىف قافنالاب هرمأ ال ىلاعت هنأ معا

 اوفرسيل اوةفنأ اذإ نيذلاو) لاف ناقرفلا ةروس ىف قافنالا ىف نينمؤملا هدابع فصو حرش ىلاعت

 ةلولغم كدي لعجتالو) لاقف فصولا كلذ لثمب هلوسر رمأ انههف (اماوق كلذ نيب نو اورنقي لو

 ليبسو محرلا ةلص هوجو ىف كلهأو كسفن لبع قيضت ثيحب قافنالا نع كسمتال ىأ (كقنع ىلإ

 لك اهطسبت الو) طاسنالا نم ةعونمملا ةلولغا اك اهضايقنا ىف كدي لعجتال : ىنعملاو « تاريخلا

 ءاكحلانأ : مالكلا لصاحو . ءىث كدي ىفق ميال ثيحب اطرفماعسوتقافنالا ف عسوتتالوىأ (طسبلا

 طارفإ لخبلاف ؛نامومدم انهو .ظيرفنو طارفإ قرط قلخ لكل نأ قالخالا.بتك قاوركذ

 مك طسولاو لدعلا وه لضافلا قلخلاو .نامومذم امهو قافنالا ىف طارفإ ريذبتلاو , كاسمالا ىف

 اطر ما 5 انلكح كلذك ور لاش لاف

 هنوك امأو . ةمدقتملا هيآلاق قبس نقف :.دعقت ريسفت انآ اروح اموا م دعقتف ىلاعت لاق 75

 دلولاو لهألا ءاقباو ةيلكلاب لاملا عيبضت ىلع هنومولي اضيأ هباعصأو . هسفن مولي هن الف امولم

 هريس عطقنا اذا روسحوه : ريعبلل برعلا لوقت : ءارفلا لاف اروسحم هنوك امأو « ةنحناو رضلا ىف

 وهو اًئساخ رصبلا كيلا بلقني) ىلاعت هلوق هنمو ؛ اهريس عطقني ىت> اهريس اذا ةبادلا ترسحو

 هلام لك قفنأ نم لاح هيبشت دوصقملا : لافقلا لاقو « ىعرصو ىلتق لثم ىرس>ريسحلاعمجو (ريسح

 لمح ةيطم هناك لاملا نم رادقملا كلذ نآل  هتيطم عاطقنا ببسب هرفس ىف مطقنا نمب هتاقفنو

 عطقتنا اذاف لزنملا رخآ ىلا هغلبيو هلمحي ريعبلا كلذ نأ م ؛ ةنسلاوأ رهشلا رخآ ىلا هغابيو ناسنالا

 هيلا جاتحام رادقم نراسنالا قفنأ اذا كلذ كف اريحتم ازجاع قيرطلا طسو ىف قب ريعبلا كلذ

 نيجاتحماو هلهأ نم موللا قل اذه لعف نمو اريحتم ازجاع رهشاا كلذ طسو ىف قب رهش ةدم ىف

 . هشاعم تامهم ىف مزهلا كرثو هريبدت ءوس ببس مهملع هقافنا ىلا

 هللا ىلص هلوسر فرع هنأ دوصقملاو (ردقيو ءاشي نمل قزرلا طسبي كبر نإ )) ىلاعت لاق م“

 رادةمىلع هتاجاحعفدو هتامهم حالصاب موةيو بوبرملاىبري ىذلاوه برلاو .ابر هنوك ملسو هيلع

 هنمو ؛ قييضتلا ةغللا ىف ردقلاو . ضعبلا ىلع هقيضيو ضعبلا ىلع قزرلا عسويف باوصلاو حالصلا

 امناو قيضىأ (هقزر هيلعردقف هالتبا ام اذا امأو) ىلاعت هلوقو (هقزر هيلع ردق نمو) ىلاعت هلوق

 ضرالاى اوغبل هدابعل قزرلا هللا طسبولو) يلاعت لاق مل حالصلا وه كلذ نال ضعبلا ىلع عسو

 (ءاشيام ردقب لزني نكسلو



 ةبآلا «كقنع ىلا ةلولغم كدي لسجن الود لإن كلؤرق 53

 ا كه

 ا دعفتف ة طسبلا 0 0 َكقنع 0 0 1 17

 ه- ا 2 هب

 ا هدامعب ناك هنإ ا امشي ن نمل قزرلا 0 كك نإ كك 0
 ع نت تل م ه-

 اريصب ١..«

 وهف اناطيش هل ضيقن نمحرلا ركذ نع شعي نمو) لاق اي ةرخآلاو ايندلا ىف مهءانرق ىأ (نيطايشلا

 ىلاعت هنإ مك «نيطايشلا نم متءانرق ىأ (مهجاوزأو اوءلظ نيذلا اورشحا) ىلا عت لاقو (نيرق هل

 هنأ وه : هبرل اروفك ناطيشلا نوك ىنامو (اروفك هبرل ناطيشغلا ناكو) لاقف ناطيشلا ةفص نيب

 هنلا هل. نم لك كزدكر و . ريال لداطالا و ؛ ضر الا قف افالاو ىصاغملا ىف هدب لمس

 نإ كمل . لاك هللا ةيكل | ردك ناك لاعت هللا هاض رد 2 لا هفرصق اا ء] لاك لان

 هبراروفك ناطيشلا م . لعفلاو ةفصلا ف نيطايشلل نيقفاوم مهنوك ىنعمب , نيطايشلا ناوخإ نيرذبملا

 برعلا ةداع قفو ىلع ةيالا هذهتجرخ : ءاملعلا ضعب لاقو  هبرل اروفك اضيأ رذبملا نوك مزليف

 « رخافتلاو ءاليخلا بلط ىف اهنوةفني ا ةراغلاو بهنلاب لاوم الا نوعمجب اوناك منال كلذو

 .«هلهأ نيهوتو مالسالا نع سانلا اودصيل مهلاومأ نوقفن مريغو شرق نم نوك رشملا ناكو

 .بانلا اذه ىف مه امعأ حبق ىلع اهيبنت ةيآلا هذه تلزنف هئادعأ ةناعإو

 تضرعأ نإ كنأ : ىنعملاو (اهوجرت كبر نم ةمحر ءاغتبا مهنع نضرعت امإو )ل ىلاعت لاق مث

 الوق مل لقف) ةلقلاو رقفلا ببسب درلاب حيرصتلا نم ءايح ليبسلا نباو نيكسملاو ىبرقلا ىذ نع

 لاملا دقاف نأال « رقفلا نع ةيانك (اهوجرت كبر نم ةمحر ءاغتبا) هلوقو انيل الهس ىأ (اروسيم

 ىلع ببسلا مسا قلطأ ءاغتبالا اذهو بلطلا اذهل بيس لاملادقف ناكاملف . هناسحاو هللا ةمحر بلطي

 مهدهعت كرتتال ةلقلاو رقفلا لوصح دنع نأ : ىنعملاو « ىلاعت هللا ةمحر ءاغتباب رقفلا ىمسف ببسملا

 مدعو ةلَقلا لوصح وهو رذعلا مل ركذتو ليما دعولاب مهدعت لب « نسحلا مالكلاو ليمجا لوقلاب

 ندر لما« ليردلا كرولا ل: هوجو, روستملا لولا نيسفت قا ليش فلا مهل لوقت وأ: لاملا

 لهل هلا يو تر ١ قاكتلا لاق لهسلا نيللاةنوسنملا لاوقلا ::ىاثلارو . سجاللا قيرطلاب درا

 ةقدص نم ريخ ةرفغموفورعم لوق) هلوق لثم روسيملا لوقلا : موضعي لاق ::كلاثلاو ..هلهتنيل ىأ

 : ملعأ هللاو فلكت ىلإ جوحال فراعتملا لوقلا نآل « فورعملا وه روسيملاو : اولاق (ىذأ اهعبتي

 نإ اروح امولم دعقتف طسبلا لكاهطسبت الو كقنع ىلإ ةلولغم كدي لعجت الوإل ىلاعت هلوق



 ازؤ(ع ةيالا «نيطايشلا تادعإ اوناك نيرذبملاإو ىلاعت هلوق

 سه هم هر 7 ادن يي 20م 26 7 12“ هر -

 "اسس مه لقف اهوجرت كبر نم ةَمحر ءاعبا مهَع نصر

 |ةف اهوجرت كبر رم ةمحر ءاغتبا مهنع نضرعت امإو اروفك هبرل ناطيشلا ناكو نيظانشلا

 ( انوعيم الرول
 لئاسم هيفو تابآلا هذه ىف ةروكذملا ةعاطلاو ريخلا لامعأ نم عبارلا عونلا وه اذه نأ معا

 : نالوق هيف ؟ نم عم باطخ (تآو) هلوق (ىلوآلا ةلأسملا)ل

 ىتلاقوقحلا هبراقأى توب نأ هللاةرمأف ملسو هيلع هللاىلص لوسرلل باطخ هنأ (لوآلا لوقلا)

 اضيأ ليبسلا ءانبأو نيك اسملا ق> جارخإ اضيأ هيلع بجوأو « ةمينغلاو ءىبلا 2 ط تيجو

 . نيلاكلا نيذه قم

 اوديعتالأ كبر ىضقو) هلوق ىلع فوطعم هنأ هيلعليلدلاو لكلل باظخ هنأ (ىاثلا لوقااول

 برقألا براقآلا رئاس ربب لغتشت نأ بحي ؛نيدلاولا رب نم كغارف دعب كنأ : ىنعملاو (مايإ الا
 . ليبسلا ءانبأو نيك اسملا لاوحأ حالصاب مث , برقالاف

 دنعو ؟ وهام قحلا كلذ نأ نايب هيف سيلو لمج (هقح ىنرَقلا اذ تآو) ىلاعت هلوق نأ معاو

 مراح ا ىلع قافنالا بحي موق لاقو ؛ نيدلاولاو دلولا ىلعالا قافنالا بحال هنأ هللا همحر ىعفاشلا

 نسحو ةرايزلاو ةداوملاالا ملقحالف معلا ءانب اك مراحملا نم نكي مل نم نأ ىلع اوةفتاو ةجاحلاردقب

 ةبوتلا ةروس ىف امهفصو مدقت دقف ليبسلانباو نيكسال امأ . ءارضلاو ءارساا ىف ةفلاؤملاو ةرشاعملا

 نبا ىلا عفدي نأو : هلايع توقو هتوقب قيام نيكسملا ىلا عفدي نأ بحبو . ةاكرلا ةيآ ريسفت ىف

 . هدصقم غلبي نأ ىلا هتلحارو هداز نم هيفكي ٠ لي

 نامثع لاق ىرسلا ىف هقافنإو لا ادام فإ ةغللا ىف ريذبتلاو (اريذبت رذبن الو ل ىلاعت لاق م“

 : لاقو سيق ىنأ هلا تاو عفر د ةعكلاا لوح دهاجي عم ل سل فروطأ تنتقد كرا أ

 ةيصعم ىف ادحاو امهرد قفنأ ولو « نيفرسملا نم نكي مل هللا ةعاط ىف اذه لثم قفنأ الجر نأ ول

 فرس ال لاقف فرسلا ىف ريخال هل ليقف رثك أف ريخ ىف ةقفن مهضعب قفتأو . نيفرسملا نم ناكهللا

 اذهام لاقف أضوتيوهو دعسب ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ىم : لاق رمعنب هللا دبعزعو « ريخلا ف

 حبق ىلع ىلاعتهبن مثراج رهن ىلع تنك ناو : معن لاق ؟ فرس ءوضولا ف وأ: لاقفتك نخاف رتشلا

 هذه نم دارملاو (نيطايششاا ناوخإ اوناكنيرذبملا نإ) لاقف نيطايشلا لاعفأ ىلا هايا هتفاضاب ريذبتاا

 نولوقيف ؛ هل اخأ .ىثلل مزالملانومسي برعلا نآل كلذو « حيبقلا ل عفلا اذهىف مهم هبشتلا ةوخآلا

 ناوخإ) هلوق ليقو . لامعأالا هذه ىلع ابظاوم ناكاذا:رفسلا وخأو ءدوجلاو مركلا وخأ نالف

 .0٠٠ ب رخخ هد



 ملدا «( هقح يلرقلا اذ تآود لاعت هلوق 4

 سس ا 0

 نإ ؛ 2620 00 رد 0 لييسلا َن 0 َنيكسملاَو هن 0 قرقلا اذ تآو

 ان روت اال ناطنشلا ناك نيطاسشلا نارا انك 50

 ديفيال رمآلارهاظو رمأ (امهمحرا بر لقو) هلوقف بوجولل رمآلا رهاظ (ثلاثلا ثحبلا)

 وعدي 1 : نايفس لّدس ؛ ةدحاو ةرم لوقلا اذه ركذ ةيآلا هذه ىضتقمب لمعلا ىف كيف راركتلا

 اهل اعد اذإ هئرحب نأ وجرت : لاقف ؟ ةنسلا ىف وأ رهشلا ىف وأ ةرم مويلا ىفأ ؟ هيدلاول ناسنالا

 دبشتلا نأ نوري اوناكف (هيلع اولص اونمآ نيذلا اهيأاي) لاق ىلاعت هللا نأ اك تادبشتلارخاوأىف

 مايأ ىف هللا اوركذاو) لاق ىلاعت هللا نأ اكو ٠ ملسو هيلع هللا ىلسص ىنثلا ىلع ةالصلا نع ىزحي

 . تاولصلا رابدأ ىف نورركب مهف (تادودعم

 هذه ىف كان رمأ دق انأ ىنعملاو (نيملاص اونوكت نإ مكسوفن ىف امب ملعأ بر ىلاعت لاق مث

 17 مكسفنأ ىف هنورمضتام هللا لع قخيالو ؛ نيدلاولاب ناسحالاب و ىلاعت هلل ةدابعلا صالخاب ةيآلا

 ملعأوه لب مكسوفنىفام ىلع علطم ىلاعت هللا نأ اودعاف ء ايف صالخالا مدعو ةعاطلاىف صالخالا

 امأف « لكلاب ةطاحالا مدعو نايسنلاو وبسلا اهب طلتخدقرشبلا مولع نآل . ابم مكنم لاوحألا كلت

 دوصقملاو مكبولق ىفام لكب املاع ناك كلذك رمآلا ناكاذإو ؛لاو>آلا هذه لكن ع هزنف هللا مع

 . صالخالا كرت نع ريذحتلا هند

 منك مبولق لا وحأىف داسفلا تاهج نع ءآرب منك نإ ىأ (نيملاص اونوكت نإ ىلاءتلاقم“

 مر وفغ ةنأ نيالا ةيكح وهلا ةةسو لاعاللا لك ىف هيلا نيعطقنم هللا لإ نيعاجر ىأ: نيباوأ

 ىلإ ءاجتلالاو ىلاعت هللا رمأ ىلإ عوجرلا هنديدو هتداعزم ىذلا وه باوالاو' مهن ايس مع رفكي

 هنأ ن وعرب اذامج هللا نود نم نودبعي نيذلا نوكرشم ا هلعفي اك عيفش ةعافش ىلإ ”ىجتلي الو هلضف

 بار خو لاف : ملوةك ةرثكلاو ةموادملا ديفي وهو ؛ لاعف نزو ىلع باوأللا ظفلو « م عفشي

 هوجولا لكنه نيدلاولا ميظعت بوجو ىلع تلد امل ىلوألا ةيآلا نأ هيآالا هاذه نم دوصقملاو

 ملاع ىلاعت هنأ ىنعي (مكسوفن ىفامب ملعأ مكبر) لاقف امهميظعتب ةلخم ةردان هنم رهظي دق دلولا نإ مث

 تناك ةيرشبلا ةلبجلا ىضتقمب تربظ لب قوةعلا لجل تسيل ةوفحلا كلت تناكناف 5كبولق لاوحأب
 : ملعأ هللاو نارفغلا ل ىف

 ناوخإ اوناك نيرذبملانإ اريذيترذوتالو ليبسلانباو نيكسملاو هقحىبرقلا اذ تآورل ىلاعتهلوق



 اذ ةيالاءاريغصاببر م امهمحرا بر لقو» ىلاعت هلوف

 سند ةب راما "7 دارأ اذا رئاطلا نأ : لوأالا : نيهجو هريرقتىف هللا همحر لافقلاركذو

 1: دإولل لاق هن اكف « ةيبرتلا 0 حانجلا ضفخ راص ببسلا اذهطو « هحانج هل

 ناريطلادارأ اذا رئاطلانأ : : ىناثلاو ؛ ردص لاح كلب كلذ ةلفرع كيفن انيمحت نأ كندلار

 حانجلا ضف راصف  هحانج ضفخ 0 كزتو ناريالا كرت داؤأ اذاو هحاتجارشت عافترالاو

 . هجولا اذه نم عضاوتلا لعف نع ةيانك

 ؟ هل حانجال لذلاو لذلا ىلإ حانجلا فاضأ فيك : ليق ناذ

 دارملا نأ كف دوجلا متاح : لاقي يك لذلا ىلإ حانجلا فيضأ هنأ : لوألا : ناهجو هيف : انلق

 نأ: ناقل و“ - 7 ليلذلا كحانج امل ضفخاو . دارملا انهه كلذكف داوجلا متاح كانه

 هذهرم ال اليمكت افعض حانجلا كلذا تبثأو احانجلذلل ليخت انههف تالايخلا لع ةراعتسالا رادم

 : ديبل لاق( ةراعتشاللا

 اهنامز لاخلا د 22-1

 نكيل : هانعم (ةمحرلا نم) هلوقو انهه اذكف لامشلا دي ىف اهمامز عضوو ادي لامشلل تبثأف

 . امهفعضو امهربك ببسب امهلع كفطعو امل كتمحر طرف ببسب اهل كحانج ضفخ

 : ثحابم هيفو (اريغص ىئايبر امامهمحرا بر لقو) هلوق (سماخلا عونلاوإل

 ملعت ىلع نيدلاولاب ربلا ماعت ىف رصتقي مل هنإ ىلاعت هللا همحر لافقلا لاق «لوآلا ثحبلار)

 ةمحرلا ظفلو (امهمحرا بر) لوف ةمحرلاب امل وعدي نأوهو لاعفألا ملعت هيلا فاضأ لب لاوقالا

 عونلا اذه امم لعفابر ىنعي (اريغص ىتايبر !) لوقي مث . ايندلاو نيدلا ف تاريخلا لكل عماج

 اذإ ءىثلا ابر وق نم ىهو « ةيمنتلا ىه ةيبرتلاو « ىايإ امهتيب رت ىف ىلإ انسحأ م ناسحالا نم

 (تبرو تزتها ءاملا اهيلع انلزنأ اذاف) ىلاعت هلوق هنمو « خفتتا

 : لاوقأ ةثالث ىلع ةيآلا هذه ىف نورسسفملا فلتخا «ىناثلا ثحبلا إل

 (نيكرشملل اورفغتسي نأ اونمآ نيذلاو ىنلل ناكام) ىلاعتهلوقب ةخوسنمامنأ (لوآلا لوقلا)

 ء امهم رأ نر : لويالو ؛ نيك ردك ناك از يدل نإ ريشا نإ ملسملل ىغبني الف

 اذهو ؛ نيكرشملا ق- ىف ةصوصخم اهنكلو ؛ ةخودنم ريغ ةيآلا هذه نأ (ىناثلا لوةلاوإل

 . خسنلا نم ىلوأ صيصختلا نآل لوألا لوقلا نم ىلوأ

 ال وعدي نأ هلف نيرفاك اناك اذإ نيدلاولا نال صيصخت الو خسنال هنأ (ثلاثلا لوقلاوإل

 . ناممالا لوصح دعب امل ةمحرلا بلطي نأو . داشرالاو ةيادهلاب



 ةيالاءامبرك الوق امل لقو» ىلاعت هلوق 1

 انيلع انأ الإ ؛ ةلجا ىف القع برضلا نم عنملل اضيأ مواتسف اراغو برضلا نو عملا رياغم فيفأتلا

 الوق اهل لقو) هلوق ليلدب نيدلاولا ميظعت ىف ةغلابملا مالكلا اذه نم دوصقملا نأ ةروصلا هذه ىف

 برضلا نم عنملا ىلع فيفأتاا نم عنملا ةلالد تناكف (ةمحرلا نم لذلا حانج امل ضفخاو اميرك

 . ملعأ هللاو « ىلع الا ىلع ىتد"الاب سايقلا باب نم

 (امهرهتتالو) هلوق نيوب الا ق> ىف اهم دابعلا ىلاعت هللا فلك ىتلا ءايشأالا نم «ىناثلا عونلاإ)

 (رهنت الف لئاسلا امأو) ىلاعت لاق . هرجزب مالكب هلبقتسا اذا هرهتناو هرهن : لاقي

 نم عسنملا مدق اسلف « ىلو الا قيرطب راهتنالا نم عنملا ىلع لدي كفأتلاب نم عنملا : ليق ناف

 هعبتأ مث راهتنالا نم عنملا مدق هنأ انضرف ول امأ . اثبع هدعب راهتنالا نم عنملا ركحذ ناك فيفأتلا

 ببسلا اف ,« فيفاتلانم عنملا راهتنالا نم عنملا نم مزلي هنأال . انسح ادرفم ناك فيفأتلا نم عنملاب

 ؟ بيترتلا اذه ةءاعر ىف

 نم دارملاو  ريثكلاوأ ليلقلاب رجضلا راهظإ نم عنملا (فأ امل لقت الف) هلوقنم دارألا :انلق

 . هل بيذكتلاو هيلع درلا ليبس ىلع لوقلا ىف ةفلاخملا راهظا نم عنملا (امهرهنت الو) هلوق

 ةيآلاب ناسنالا عنم امل ىلاعت هنأ ملعاو (اميرك الوق امهل لقو) ىلاعت هلوق (ثلاثلا عونلا)

 ' ةلالطلا لرقلاب ١ عأ نوكيا لل, ىذا وما لزوقلا نع ىبنلاو ؟ نتج وللا دما كوقلا ؟5 نع ةماعلا

 هنم دارملاو (اميرك الوق اممل لقو) لاقف بيطلا مالكلاو نسحلا لوقللاب هرمأ نأب هفدرأ مرجال

 : هنع هللا ىضر باطخملا نب رمع لاق . مارتحالاو ريظعتلا تارامأب فتورقملا مالكلاب هبطاخي نأ

 دبعلا لوق وه : لاف ميركلا لوقلا نع : بيسملا نب ديعس لئسو « هامأاي هاتبأاي : هل لوقي نأ وه

 دشتالو كتوصامهلع عفرتال نأ طرشب هعم ملكت نأ وه: لاقتنأ ءاظعنعو ؛ ظفلا'ديسالا بنذلل

 . ميركلا لوقلا نايفاني نيلعفلا نيذه نأال كلذو : كرظن املا

 0 ||| 4 ال لاق تفيكف ٠ ايدأاو امرك ورانلح نمانلا مظعأ ناك مالسلا هيلع يهاربإ نإ : ليق ناف

 هبطاخف (نيبم لالض ىفكموقو كارأ ىنإ) مضلاب (رزآ هب ال ميهاربإ لاق ذإو) أرق نم ةءارق لع

 ؟ ءاذيالا عاونأ مظعأ وهو لالضلا ىلا هموق بسنو هبسن مث « ءاذيإ وهو مسالاب

 ىلاعت هللا تح نأ لعل دب (اناسحإنيدلاولابو هايإالإ اودبعتالأ كبر ىضقو) ىلاعت هلوق نإ : انلق

 هللا قل اميدقت ناك امنإ ءاذيالا كلذ ىلع مالسلا هيلع ميهاربا مادقاف ؛ نيوب الا قح ىلع مدقم

 .نيوب الا قح ىلع ىلاعت
 , عضاوتلاىف ةغلاملاهنم دوصقملاو (ةمحرلا نم لذلا حانج امل ضف>او) هلوق «عبارلا عوناا)



 ١1/5 ةيآلا «امهرهتالو فأ ال لقتالف» ىلاعت هلوق

 عابتأ فتو ليلقاا ءىثلا وهو فيفآلا نم ةرتلام واهو قلق هان :فأ ميهضعب لاق : ثلاثلا

 رجضلا فآلا : ىبارعالا نبا نعبلعت ىور : عبارلا . ثيبن ثيبخناطيل ناطيش : ملوق.ك .٠ هل
 توصلاو هليزتاهيف تخفن دامر وأ ٍت ارت كيلع طقس اذا هنأ ةملكلا هذه لصأ : ىتتقلا لاق : سماخلا

 وركم لك دنع ةظفللا هذه اوركذف اوعسوت مهنإ مث « فأ كلوق وه ةخفنلا 50 لصاخلا

 لقتالو) هلوقةىنعم لاق هنأل ,دهاجبلوق اذهو نتنلا هانعم فأ : جاجزلا لاق : سداسلا . مهلا لصي

 دهاج نعىرخأ ةياور ىفو ؛ لوبتوأ رخت تنك نيحكارذقتي ١ امهمنأ م امهرذقتتال ىأ (فأ اهل

 ..ىأ امل لمت الف كيذ رت ةحار اقنع فدع و اذان

 ةيذأو هوركم لكن م عنملل برضي لم «فأ نالفل لقتال : لئاقلا لوق 4 ةعبارلا ةلأسملا)ل

 ءاذيالا عاونأ رئاس نم عنملا ىلع ظفلل اذه ةلالد نأ قف نود وضاللا قات و . لقو فخ نإو

 اذا فرعلا لهأ نال « ةيظفل ةلالد اهنإ : مهضعب لاق . سايقلا ىضتقمب ةموهفم ةلالدوأ ةيظفل ةلالد

 اذه ىرجو « شاحيالاو ءاذيالا عاونأ نم عونب هل ضرعتيال هنأ هب اونع فأ نالفل لقتال اولاق

 . ايش كلمبال هنأ لع لدي فرعلا بسحت هنأ ىف اريمطق الو اريقن كلمال نالف روق ىرجب

 سايقلا بسحب ءاذيالا عاونأ رئاس نم عنملا ىلع لدي امنإ ظفللا اذه نأ (ىاثلا لوةلاوإل

 انديرأ اذان يرخأ, ةوروشم مكح نع تكسو ةروص مكح ىلع صن اذا عرشلا نأ هريرقتو « لجلا

 . نأ : اهدحأ : ماسقأ ةثالث ىلع اذهف اهيكح روكذملا ةروصلاب اهيكح نع توكسملا ةروصلا قاحلإ

 ظفالاناف « ةروصلاهذه لثمركذلا لح ىف هتوبث نم ىلوأ ا نوكي

 لحبفف محلا نوكي نأ : اهناثو . فيفأتلا نم عنملاب ىلوأ برضلاو . فيفأتلا نم عنملا ىلع لد امبإ
 ؛ لضاللا يعمق سايقلا نويلوضاللا هلم ئذلاوه اذهو ؛ كذأا لع ىف مكحلل ايواسم توكسلا

 مكحلا ناذ «قابلا هيلع موق دبع نم هل ابيصن قتعأ نم» مالسلا هيلع هلوة وهو الثم اذهل اوبرضو

 ركذلا لح ىف مكحلا نم ىخأ توكسلا لح ىف محلا نوكي نأ : اهثلاثو . نايواستم دبعلاو ةماالا ىف

 . .تاساقلا ركأ !اوهو

 ىلجلا سايقلا ةطساوب برضلانم عنملا ىلع لدي امنإ فيفأتلا نم عنملا : لوةنف اذه تفرع اذإ

 : برضلا ريغ ففأتلا نأ : هيلع ليلدلاو . ىلع الا لع ىتد الاب لالدتسالا باب نم نوكي ىذلا

 برضلا نم عنملا مزاتسيال فيفأتلا نم عنملا اضيأو ؛ برضلا نم اعنم نوكي ال فيفأتلا نم عنملاف

 فختست نأوكايإ دالجلل لوي دقف ؛ هل ًاودع ناك امظع اكلم ذخأ اذا ريبكلا كلملا نأال  القع

 نم عنملانأ انبلع ةلمجا يفالوقعم اذه ناك اذاو ؛ هتبقر برضا نكل ةش>وم ةملكب همهفاشت وأ هب



 ةيآلا «امهربنت الو فأ امل لقت الفد ىلاعت هلوق 1/١

 . ملعأ هللاو لصالا فالخاديكوترخآلاو الدب امهدحأ لعل ةكراشملا ىضتقي فطعلا : انلق

 الك نإ : ىتاجرجلا ىلع وبأو ؛ لصوملا حتفلا وبأو  ىزارلا مثيلا وبأ لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىلع تعضو ةملك ىهو ىضرو ىجح مال ةلزنم لتعم همالو لعف هنزوو ةينثتلاىنعم ديفي درفم مسا

 بجول ةينثث تناكولاهنأ هيلع ليلدلاو . ةفاضمالا نوكنت الو ةصاخ نانثالا ا دكؤ ب ةقلخلا هذه

 نمو لجرلا ىدي. نيب : لوقت 6 ءايلا رسكب نيلجرلا ىلكب تررم ضفخلاو بصنلا ىف لاقي نأ
 لب ةينثت تسيلاهنأ انيلع « كلذك سلا نكي مل املو راهنلا فرطو . نجلا ىحاصاي و . ليللا ىثلث

 نذاف ٠ ةعاجلل عوضوم دحاو مسا لك ةظفل نأ م ةينثتلا ىلع ةلالدلا تعضو ةدرف» ةظفل ىه

 تربخأ اذا كلذكو (ادرف ةءايقلاموي هينآ مهلكو) ىلاعت هلوقك دحاولانعربخت م هظفل نع تربخأ

 ملو (املكأ تنآ نيتنجلا اتلك) ىلاعتهللا لاق امتاق ناك كت وخإ الك تلقف دحاو نع تربخأ الكنع

 . ملعأ هللاو انتآ لقي

 ةلاح ىلا ناغلبي امهنأ : هانعم (امهالك وأ امهدحأ ربكلا كدنع نغلبي) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 !! كلا لوأ فاه دنع كنك هل نحنا كلغ ناررضم ريلار كفا

 : ءايشأ ةسمخن نيدلاولا ق- ىف ناسنالا فلك ركذلا اذه دنعف ةلملا هذه ركذامل ىلاعتهنأ ملعاو

 : لئاسم هيفو (فأ امل لقت الف) ىلاعت هلوق «لوآلا عونلاإ)

 ةثالثلا هذه لكو . اهحتفو اهمضو ءافلا رسك : تاغل عبس هيف : جاجزلا لاق «ىلو ألا ةلأسملا)

 هسا لوقلا اذه فاضأ هناك : شفخ ألا لاق ءايلانىفأ ةعباسااةغللاو ةتس هذهف نيونتريغبو نيونتب

 (فأ) : جاجزلا هركذام ىلع ةدّئاز ةثالث ةظفللا هذه تاغلنم : ىرابنألا نبا ركذو اذه ىلوق لاقف

 . ءافلا نيكستو فلألا مضي (كفأر واءاطا لاخداو فلاألا مضي هفاو ءافلا حتفو فلالا رسكب

 رسكب : صفحو عفانو ٠ نيون" ريغ نم ءافلا حتفب : ماع نباو ريثك نبا أرق (ةيناثلا ةلأسملا)

 ةروس ىف فالخلا اذه ىلعو  تاغل اهبلكو نيونت ريغ نم ءافلا رسكب : نوقابلاو ٠ نيونتلاو ءافلا

 مساونأ ةرشع انلقن امل انأ انههلكشملا ثحبلا : لوقأو (امكل فأ) فاق>ألا ىفو (مكلفأ) ءايبناألا

 , ةظفللا هذه ةءارق ىف تاغللا كلت رثكأ اوكرت مهنأ ىف ببسلا اف « ةظفللا هذه ىف تاغللا نم

 ؟ اهنم ةليلق هوجو ىلع اورصتقاو

 برعلا لوقت : ءارفلا لاق : لوألا :اهوجو ةظفللا هذه ريسفت ىف اوركذ 4( ةثلاثلا ةلأسملا)

 خسو فلا : ىعمسالا لاق : ىناثلا . فأ فأ : لوقي هانعم ؛ اهدججو حير نم ففأتي نالف لعج
 هبنوذأتياملك دنعا ولمعتسا يتحرثك مث ؛ ءيثنلاراذقتسادنعكلذ لاقي . رفظلا سو فتلاو .نذآلا



 اما/ ةيآلا «امهالك وأ امهدحأ ربكلا كدنع نغلس امإ ه ىلاعت هلوق

 ةعاطإ ىنثو ديحوتلاب ىمألا ركذب أدب ىلاعت هنأ : اهناثو . ةرخآلا ةداعس ديفت ىتلا تاعاطلا لوصأ

 : اهئلاثو . ةعاطلا هذه ميظعت ىف ةميظع ةغلابمو ةيلاع ةجرد هذهو نيدلاولاب . لاب ثلثو « ىلاعت هللا

 ةدش ىلع لدي امهركذ ميدقتف (اناسحإ نيدلاولابو) لاق لب « نيدلاولاب اناسحإو : لقي مل ىلاعت هنأ
 ىضقو : ىنءلاو « يظعتلا ىلع لدي ريكدتلاو ريكنتلا ظفلب (اناسحإ) لاق هنأ : اهعبارو . ماهتهالا

 ةياغلا غلب دق كيلا امهناسحإ ناك امل هناآل كلذو . الماك امظع اناسحإ نيدلاولاىلإ اونسحت نأ كبر

 نآل ؛ ةأفاكملا لصحتالف تاريدقتلا عيمج ىلع مث , كلذك امهلا كناسحإ نوكي نأ بجو ةميظعلا

 . افاكيال ربلاب ىدابلا نأ ةروهشملا لاثمألا ىفو ءادتبالا ليبس لع ناكك يلع امهماعنإ

 : لئاسم هيفو 4 امهالك وأ امهدحأ ربكلا كدنع نغلبي امإ + ىلاعت لاق مث

 « طرشلل ىهف نإ ةملكامأ . امو « نإ : نيتظفل نم ةبكرم ةظفل ءامإ» ظفل (ىلوآلا ةلأسملا))

 دافأ نيتملكلا نيتاه نب عمج الف (ةيآ نم خسننام) ىلاعت هلوةك طرشلل اضيأ ىهف (ام) ةملكامأو

 نون عمىبي لعفلا نآل , ديك أتلا نون عم رهظت مل مزجلا ةمالع نأالا , طارتشالا ىنعم ىف ديكأتلا

 ديك أت هب قئاللا نوكي ىذلا عضوملاب قيلي امنإ ديك أتا نون نإ : لوقي نأل ئاقل لوقأو ديكألا

 نال « عضوملا اذب.قيليالىنعملا اذهنأ الإ ء هوجولا ىوقأ ىلع هتايثإو هريرقتو روكذملا محلا كلذ

 « نيروك ذملا نيثيشلا كانيذ نيب مكحلا ديدرت هنم بولطملاف . اذك امإواذك امإ .ىثلا : لئاقلالوق

 دك الا نر كيو انا عما قيلي فيكف ديك أتلاو ريرقتلا هب قيليال عضوملا اذهو

 . ملعأ هللاو عقيال نأ امإو عقي نأ امإ دك أتملا ررقتملا محلا اذه نأ دارملا نأ : هباوجو

 اذه ىلعو (امهالكوأ امهدحأ ربكلا كدنع نغلبي امإ) : نورثك آلا أرق 4ةيناثلا ةلأسملا)

 : كلوقك هيلع فطع (امهالكوأ) هلوقو (امهدحأ) هلوق وه هلعافو لعف (نغلبي) هلوةف ريدقتلا

 لاق لوقت « لعفلا مدقتل زاج (امهالكإ هلوق ىلا (نغلبي) هلوق دنسأ ولو : ورمع وأ ديز برض

 هلوقف ةءارقلا هذه ىلعو (ناغلب) ىتاسكلاو ةزمح أرقو «لاجرلا تلاقو . نالجر لاقو ؛ لجر

 . الدب وأ العاف امهدحأ ىلع فطع امهالكو نيدلاولا ىلا عجارلا ريمضلا فلأ نم لدب (امهدحأ)

 ؟لاليدلا متمعز ملف ء الدب ال اديكوت امهالكن اك امهالكن اغلب امإ لبق ول : ليق ناف

 نوكت نأ جوف :اهكح .ق مظتناف نينثالل اديكوت نوكي نأ حصي الام للع فوطعم هنأل : انلق

 . الدب هنوك ىف هلثم

 كلذ نوكيو , ديكوت (امهالك وأ) هلوقو  لدب (امهدحأ) هلوق لاقي نأ زو ال ل : ليق ناف

 , لدبلا ىلع دقاروتلا افطع



 ةيآلا «ربكلا كدنع نغليي امإ اناسحإ نيدلاولابو» ىلاعت هلوق 205

 ا 71 لت كاكا لع 0 اذام : ىرعملا اللا ناو قر كلنا

 دحأ للع تينجا مو ىلع ىبأ هانج اذه

 : داولاو جوزتلا كرت ىف لاقو

 لجاعلا ميعن تقبس ىلا مده -اةمعنىف مو ملال تك

 لجآلا تاقبوم ىف مهب ىرت ةدش اوناعل اودلو ممنأ ولو

 لمحت هنأال , ةنممظعأ ذاتسالا : لاقف ؟ كدلاو مأ كيلع ةنم مظعأ كذاتسأ :ردنكس الل ليقو

 عاقولا ةذل راع كلظااهلاف !ذلالا'امأو 000 ميلعت دنع نحلاو دّيادشلا عاونأ

 لح  ةزارتأملا ةراوهتمللا كاملكلا 9 مو: ا داتسفلاو"ناوكلا ماع تافآ ىكإ ىجرخأو/ هسافنل

 . كيلع نم ءابآلا

 « تاريخلا لاصياب ماّتهالا نأ الإ عاقولا ةذل ابلط ىمألا لوأ ىف امهنأ به : باوجلاو

 عيمج نم مظعأ هنأ سيلأ ربكلا هغولب تقو ىلإ دوجولا ىف هلوخد لوأ نم تافآلا عفد ىفو

 . ملعأ هللاو تاهبشلا هذه حطقسف : تاربملاو تاربخلا تاهج نم ليختي ام

 اودبعت الأ كبر ىضقو ةيآلاريدقت : ةغللا لهألاق (اناسحإ نيدلاولابو) هلوق 4 يناثلا ةل أملا>

 كف لاه" انا ىدلااولاباوتح أو هازال اوت "لآ ىضقو : لاقي وأ ءاوتسح نأو:هللاألإ

 هتلص هيلع مدقتت ال ردصملا نآل ناسحالاب (نيدلاولاب و) ىف ءابلا قاعتت نأ زوجي الو : فاشكلا

 ءابلا : طيسبلا ىف ىدحاولا لاقو . هتلص هيلع مدقتت نأ زوجي ال ردصملا نأ ىلع اليلد ركذي مل مث

 هركذ ىذلا لاثملا اذهو ءرماف ديزب لوقت م هيلع تمدقو ناسحالا ةلص نم (نيدلاولابو) ىف

 . كإذك سيلروكذملا لاثملاو ؛ هيلعردصملا ةلص ميدقت بولطملا نآل ؛ قباطم ريغ ىدحاولا

 ىلإ فرحبو « ةرات ءابلا فرحب لصوي دق ناسحالا ظفل : لافقلا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 دقو) (ىلاعت هللا لاق. هيلإو هب تأسأو ؛ هيلإو هب تنسحأ : لاقي . ةءاسالا كاذكحو « ىرخأ

 : لئاقلا لاقو (ىب نسحأ

 كلفت نإ ةيلفم الر انانل ١" ةميولم ال ىسحأ] وأ ان ىنسأ

 الإ كك ل] ىف ةنلاملا تحور انما داو لك .ةاريثكا دونق لع لمتسم ةرآلا ظفل لاوقأو

 ا طرا سلالم لس و هوك انآ نمو) ةمدقتملا ةيآلا' ف لاق للاعت هنأ : اهدحأ : ندلاولا

 اهتطساوب ىتلا لامعألا ىلع ةلمتشملا ةيآلا هذه. هفدرأ ىلاعت هنإ مث ( اروكشم مهيعس ناك كنلوأف

 نم ةعاطلا هذه نأ ىلع لدي كلذو ٠ نيدلاولاب ربلا اهتلمج نم ركذف ةرخآلا ةداعسب زوفلا لصحي



 ١/6 ةبآلا «ربكلا كدنع نغلس امإ اناسحإ ن نيدلاولابو» ىلاعت هلوق

 ببسلاو : هداجبإو ىلاعت هللا قيلخ وه ناسنالا دوجول قيقحلا كلا نأ (لوألا هجولا)

 رهاظاا ببساا ريظعتب رمألاب هعبتأ م ٠ 00 ميظعتب نسأف  ناؤيآلا وه ىرهاظلا

 عم ناسنالا ةلماعم نوكن نأ بحيو ؛ ثدحم امإو ميدق امإ دوجوملا نأ (ىناثلا هجولا)

 مالساا هيلع هلوق نم دارلا وهو ةقفشلا راهظاب ا عمو ؛ ةيدوبعلاو ميظعتلاب مدقلا هلالا

 ةرثكل ناوبآلا وه هيلا ةقفشلا فرصب قاخلا قحأو «هللا قلخ ىلع ةقفشلاو هللا رمأل ميظعتلا»

 هلوقو هللا رمآل ميظعتلا ىلإ ةراشإ (هايإ الإ اودبعت الأ كبر ىضقو) هلوقف نادنالا ىلع امهماءنإ

 . هللا قلخ ىلع ةقفشلا ىلإ ةراشإ (اناسحإ ندلاولابو)

 هناحبس قلاخلا وه قيقحلا معنملا مث , بجاو معنملا ركشب لاغتشالا نأ (ثلاثلا هجولاإ)

 نم» مالسلا هيلع هلوقا بجاو اضيأ هركشو ؛ كيلع امعنم نيقواخلانم دحأ نوكيدقو . ىلاعتو

 هريرقتو نيدلاوللام لثم ناسنالا ىلع ةمعن قئالخلا نم دحال سيلو هللا ركشي مل سانلا ركشي مل

 نأ : اهيناثو «ىنم ةعضب ةمطاف» مالسلا هيلع لاق نيدلاولا نم ةعطق دلولا نأ : اهد>أ : هوجو نم

 نع امهزارتحاو ىعيبطلا رمالاكداولا ىلإ ريا لاصيإ ىف امهدجو ةميظع دلولا ىلع نيوبألا ةقفش

 فراوضلاو «ةرفوتم ريخلا لاصنإ ىلإ نعاودلا تناك تو + ىعيبطلا نماأألاك هنلا نرضلا لاصتإ

 نم ”نثك | ةويك دلولا | لغ ندلاولا معن نوكن نأ بجوف : ريخلا لاصيإ رثك مرجال ةلئاز هنع

 ةياهنو فعضلا ةياغ ىف نوكي ام لاح ناسنالا .نأ : اهثلاثو . ناسنإ ىلإ ناسنإ نه لصت ةهدن لك

 كلذ ةمحر فانصأو ؛ هيلا ةلصاو تقولا كلذ ىف امهمعن فانصاف نيوبألاماعنإ ىف نوكي « زجعلا

 هجولا اذه ىلع اعقاو ناك اذإ ماعنالا نأ مولعملا نمو « تقولا كلذ ىف نيدلاولا ىلإ ةلصاو دلولا

 جزتي دقو هيلا ريا لاصيإ ةيعادل نوكي دقريغلا ىلإ ريخلا لاصيإ نأ : اهعبارو . امظع هعقوم ناك

 هيف ماعنالا ناكف . طقف ضرغلا اذهل سيل دلولا ىلإ ريا لاصيإو ؛ ضارغألا رئاس ضرغلا اذهب

 أدبف «دلولا ىلع نيدلاولل ام لدم هريغ ىلع ةمعن نيقولخلا نم دحال سيل هنأ تبثف « لكأو مثأ

 ةمعن ركشب هفدرأ مث (هايإ الإ اودبعت الأ كبر ىضقو) هلوق وهو قلاخلا ةمءذ ركشب ىلاعت هللا

 هلالا ماعنإ دعب معنلا مظعأ نأ انيبام هيف ببسلاو (اناسحإ نيدلاولابو) هلوق وهو نيدلاولا

 . نيدلاولا ةمعن قلاخلا

 هلوصحو دوجولا ىف دلولا لوخد هنم مزلف امههسفنل ةذللا ليصحت ايلطامتإ نادلاولا : ليق ناف

 ةيكحلاب نيمستملا نم ادحإو نأ ىكح ؟ دلولا ىلع نيوب الل ماعنا ىأف : تافاخلاو تافآلا ملاع ىف

 ىمعلاو رقفلاو توءللىئضرعو . داسفلاو نوكللا ملاءىف ىنلخدأ ىذلاوه : لوقي و هابأ برضي ناك

 <80. رخف 94د



 يس اع 6

 مك لَم امهدلكوأ 5 | كدنع َنَميامِإ | أاسحإ نب ,دلاولابو
 ع

 هت آ#

 6اس 6 سس لل ]| ظ30

 َنمّلدلا َح ا ضفخاو قفركل 5 ركالو 0س 0 0 8

 ه- 2 هم 200 س76 0 30

 نإ مكسوفن فام 1 بر 0 |ريْخص قايد اي امهمحرا ب تك زل دا

 01 2 هه

 «؟6» ا نيباوالل ناك هناف نيا 0 55

 كلر كو و لصاللا ناك ديالا هذه ى.: لاق هنأ سابع نبأ نع 0 000 . هعاطقناو

 هللا ىصعام ءاضقلا ىلع ناكولو : لاق مث (كبر ىضقو) ءىرقف داصلاب نيواولا ىدحإ تقصتلاف

 ةءارق وهو « ريبج نب ديعسو كاحضلا هنع هاور اذكه « عنتم هللا ءاضق فالخ نآل ١ طق 1

 تلا عر

 « نآرةلاىلإ قرطت دق رييغتلاو فيرحتلا نأ باب حتتفي هنأل ادج ديعب لوقلا اذه نأ ملعاو

 اندلع هلأ كلفالاو هج هزوكا نع هجر ؛ كلذو كاملا ِء نامالا عفترال كلذ انزوج ولو

 . نيدلا ىف مظع

 نع عنملا ىلع لدتو ىلاعت هللا ةدابع بوجو ىلع لدت ةيآلا هذه نأ انركذ دق ( ىناثلا ثحباا)

 ميظعتلا ةيامن ىلع لمتشملا لعفلا نع ةرابع ةدابعلا نآل كلذو . قا وه اذهو ىلاعت هللا ريغ ةدابع

 دوجولا ءاطعإ نع ةرابع ماعنالا ةياهنو « ماعنالا ةياهن هنع ردصي نمب الإ قرلتال ميظعتلا ةيامنو

 لات هللا وه ءايشالا هامل لطعملا نأ لئالدلاب تبث دقو « لّقعلاو ةوهشلاو ةردقلاو : ةايحلاو

 ىلاعت هللا وه ةدابعلل قحتسملا ناك مرجال , هريغال هللا وه معنلا عيمج معنملا ناك اذإو ؛ هريغ ال

 (مايإ الإ اودبعت الأ كبر ىضقو) هلوق ةحح ىلقعلا ليلدلاب تبثف ؛ هريغال
 فأ اممل لقت الف امهالك وأ امهدحأ ربكلا كدنع نغلبي امإ اناسحإ نيدلاولاب و ا ىلاعت هلوق

 ىايبر امامهمحرأ بر لقو ةمحرلا نملذلا حانج ام ضفخاو ام اكل دال رفا اها

 (اروفغ نيباوالل ناكهناف نيحلاص اونوكست نإ مكسوفن ىفامب ملعأ مكبر اريغص

 :لئاسم ةيآلا ىف

 ةبسانملا نايبو نيدلاولا ربب رمآلاب هعبتأ مث ,هسفن ةدابعب رمأ ىلاعت هنأ لعا (ىلوألا ةلأسملا ١)

 : هوجو نم نيدلاولا ربب رمآلا نيبو ىلاعت هللا ةدابعب رمأألا نيب



 ا ةيآلا «هايإ الإ اودبعت الأ كبر ىضقو» ىلاعت هلوف
 هام ه2 سا

 ءايإالإ اند لاكي فكر

 5 لوذخذع مومذم كرشملا نأ ىلع ةبآلا ظفل لد امل هنأ لعاو « نالذخلاو مذلا بجوتساو

 1 ملعأ هللاو . اروصنم احودم دحوملا نوكي نأ ةبآلا محب

 نأ : لوألا : هوجو هيف (الوذخم امومذم دعقتف) هلوق ىف روكذملا دوعقلا (ةعبارلا 1

 يارعلا "نابل ىق :ةلمتسم ةظفللا هذهز , الوذخ امومذم سانلا ق كك ف يا فكملا

 دعاقوه : بيجملا لوقيف ةدلبلا كلت ىف نالف عنصيام هريغ لجرلا لأساذاف ؛ ىنعملا اذه ىف سرفلاو

 نأ لوذخلا مومذملا نآش قمنأ : لالا : ايلاج وأ امنت ناكءاو د ككل هانم لاح |

 ؛ اهليصحت ىف ىعسي تاريخلا ليصحت نم نكمتملا نأ : ثلاثلا . هنم طرفام ىلع اركفتم امدان دعقي

 بلطلا نع ادعاق اسلاج قبب لب ىعسيال هناف اهليصحتنع زجاعلا اهأو « مايقلاب تأتي امنإ ىعسلاو

 ةمالعسولجلاو دوعقلاناكو ؛ تاريخلاب زوفلا متي اب ىتلا رومآلا دحأ لجرلا ىلع مايقلا ناكابلف

 دوعقلاو . تاريذلا ليصىلع ةردقلا نع ةيانك مايقلا لعج مرجال ةردقلاو ةنكملا كلت مدع ىلع

 . فعصلاو زجعلا نع ةيانك

 ىبنلل اباوج ءافلا دعب عقو هنأل بصتنا (دعقتف) هلوق : ىدحاولا لاق «ةسماخلا ةلأسملا)

 نأ لصحيف عاطقنا كنم نكيال : ريدقتلاو ؛ كوفجنف انع عطقنتال كلوقك «نأ» رامضاب هباصتناو

 نويوحنلا هامسا ماو . فطعلا ف ر>ىه ىتلا ءافلا فر ةمدقتملا ةلمجلاب قاعتم ءافلا دعب اف كوفجب

 كتوفج تعطقنا نإ ىنعملا نأ ىرتالأ « لوألا نع ببسم ىااثلا نأ ىف ءازجلل ااشمهنوكل اباوج

 . الوذخم امومذم تدعق رخآ الإ هللا عم تلعج نإ ةيآلا ريدقت كإذك

 4مايإ الإ اودبعت الأ كبر ىضقو ) ىلاعت هلوق
 رئاعشزم وهامركذي هعبتأ ؛ نامبالا ىف مظعألا نكرلا وهام ىلوألا ةيآلا ىف ركذ امل هنأ ملعا

 : عاونأ ىهو هطئارششو نامبالا

 ةدابع نع: ازرتحم نوكم نأو «ىلاعت هللا ةدايفب الئتشم ناسنالا نوك نأ «لواآلا عونلا)

 : ناثحي هيفو (هايإ الإ اودبعت الأ كبر ىضقو) هلوق نم دارملا وه اذهو « ىلاعت هللا ريغ

 دحاولانأ هيلع ليلدلا و . خسنلا لبقيال ىذلا تبلا مزجلا محلا ءانعم ءاضقلا (لوآلا ثحبلا)

 محلا كلذب هيلع كحو امزج ارمأ هرمأ اذإ امأ . هيلع ىضق هنإ لاقيال هناف ءىثب هريغ سأ اذإ انم

 .ىثثأا مامإ ىلإ عجري ةغللا لصأ ىف ءاضقلا ظفلو هيلع ىضق : لاقي انههف ؛ عطقلاو تبلا ليبس ىلع



 ةيآلا «رخآ الإ هللا عم ل م ا 0 5/١

 - موو < رى ها ا

 40+ الوذخامومذم عفت ا اه هلل م 50

 ةنجلا باعحأ) ىلاعتهلوق هريظنو ؛ ا ىلعنينم وما لضف رهظيف ناثلا نولخدب لرد : 7

 ( ذقن نجا رار دف رع د

 : لئاسم ةيآلا ىف (الوذخم امومذم دعقتف رخآ املإ هللا عم لعجبت ال )) ىلاعت هلوق

 نم مهنم ناةيرف سانلا نأ نيب امل ىلاعت هنإ : لوقنف . مظنلا هجو نايب ىف «(ىلو ألا ةلأسملاإ)

 مث . باوثلالهأ مثو هللا ةعاط هب ديري نه مهنمو ؛ باذعلاو باقعلا لهأ مهو طققف ايندلا هلمعب ديري

 قلل انن ادانغس تي وواع لفت نأ. اناث و ١ ةرحالا ةداازإ: اهو :اةثالث اطقا رشي كا 3 طر

 ةقيقح حرشبال وأ أدبف تالمجملاكلت ةيألا هذهىف لصف مرجال انهؤم نوكي نأ :ا م ”ةركالا

 اهإ هللاعم لعجتال) لاقف دادضالاو ءاكرشلا نو ديحوتااوه نامبالا ءازجأ فرشأو .ناممالا

 بلطب قيلي ايعس ايعاس اهب لغتشملاو « اهلع مدقملا نوكي ىتلا لامعألا رئاس هبيقع ركذ مث (رخآ

 . مهلا وحأ تاكو مهتخح نسحو ممرئاط دعس نيذلا نم راصو « ةرخآلا

 ىنعملافنكلو . لسوهيلع هلا لص ىنللباطخ رهاظلا ف اذه : نورسفملالاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 ناسنالل باطخلا نوكي نأ اضيأ لمتحو (ءاسنلا مقلط اذإ ىنلا اهمأاي) هلوةك نيفلكملا عيمج ماع

 فطع ىلاعت هنآل «ىلوأ ىدنعلامتحالا اذهو ؛ رخآ الإ هللا عم لعجتال ناسنالا اميأ : ليق هناك

 (امهالك وأ امهدحأ ربكلا كدنع نغلبي امإ) هلوق ىلإ (هايإ الإ اودبعت الأ كبر ىضقو) هلوق هيلع

 ناسنالاعونوه اذهب بطاخنانأ انملءف هدنع ربكلا اغلبام هيوبأن أل ؛ مالسلا هيلع ىننلاب قيليال اذهو

 نأ ىلع لدي ىذلاو « الوذخم امومذم ناكهللاب كرشأ نم نأ ةبآلا ىنعم 4( ةثلاثلا ةلأسملا)

 : فاقلا// ١ نالذخلاو ملا تجاوتني تذاكلاو بذاك كارشملا نأ: لوألا : هوجو كلذكارمآألا

 نوكتت ريدقتلا اذه ىلعف ءدحالا دحاولا الإ ردقم الو ريدم الو هلإ ال هنأ ليلدلاب تبث امل هنأ

 عم ؛ ىلاعت هللا ريغ ىلإ معنلا كلت ضعب فاضأ دقف هللاب كر شأن ف « ىلاعت هللا نم ةلصاح معنلا عيمج

 معنلا كلت ءاطعاب ركشلا قحتسا ىلاعت قااخلا نآل , مذلا قحتسي ذئنيخ  هللانم اهلكنأ قحلا نأ

 مذلا بجوتساف نارفكلاو دوحجلاو ةءاسالاب ىلاعت هللا ناسحإ لباق دقف « هللانم امنوك دحجاملف

 كلذ هلا ءرعأ] داره نأ, ىدتسا لاتست هل اكيرش تينا ىلا هناآل :قالذللا قحتلي هنإ القا اعإو

 نالذدلا نع َكِلَذَو ٠ نيعم الو ظفاحال و رصان انالب قب امودعم كيرشلا كلذ ناك الف « كي رشلا

 ناصقنلا بناجف عقو دقف كب ريثلا كين نت 0 ناصقنلاو ةدحولايف لايكلا نأ : ثلاثلا



 ١/١ ةيآلا ءاليضف:ربك أو تاجرد ربك أ ةرخآللوه ىلاعت هلوق

 ىلاعت هللا ناوضر بلطل ارياغم هيلا ىعادلا ناكىذلا مسقلاب قحتلا مسقلا اذهف هيئزج نم دحاو

 ضراعت ايندلا بلط ىلع احجار ةرخآلا بلط ناكامل لاقي نأ نكميو ؛ الوبقم نوكي نأ بجوف

 بلط ناكاذإ امأو « الوبقم هنوك بجوف ةرخآلابلطل ةصلاخ ةيعاد دئازلا ردقلا قبيفلثملاب لثملا

 لوبقم ريغ هنأ لع اوقفتا دق اذهف احجار ايندلا بلط ناكوأ . نيلداعتم ةرخآلا بلطو ايندلا

 . ةرخآلا بلط نع ةيلكلاب ايلاخ ايندلا بلط ناكاذإ ام ريخ لاح لك ىلع هنأ الإ

 نأ ىلع ءانب اذهف عاد ريغ نم لعفلا كلذ ىلع مدقأ هنإ لاقي نأوهو «عبارلا مسقلا امأو)

 اولاف فقوتم هنإ نولوةب نيذلاف ؟ ال مأ ىعادلا لوص- ىلع فقوتي له رداقلا نم لعفلا رودص

 مر وهو نطابلاىف هل رثأال لعفلا اذه اولاق فقوتيال هنإ اولاق نيذلاو ء لوصحلا عنتم مسقلا اذه

 . ملعأ هللاو ثبع هنآل رهاظلا ىف

 ءال وهدم ) هيلا فاضملازم ضوع نيونتلاو «نيقي رفلا نم دحاو لك ىأ ( الك إل ىلاعت لاق مث

 لاومآلا لثم قزرلا ىنام,ملع عسويو لاومآلاب نيقيرفلا دمي ىلاعت هنأ ىأ (كبر ءاطع نم ءالؤهو

 ناك اتمّوم دحأ نع قيضي سبل انءاطع نآل ءاندلا ىف ةنيزل]و وعلا باسأ نم اهضريغر  ةالوالا

 لاصيإو لكلا نع ةلعلا ةلازإو رذعلا ةحازإ بجوف « لمعلارادف نوقولخم لكلا نآل ارفاكوأ

 ريغ ىأ ؛ روظحمب سيل هءاطعنأ ىلاعت نيبف حالصلا هيضتقي ىذلا ردقلا ىلع لكلا ىلإ ايندلا عاتم

 . كيلع هرظح دقف ءىش نيبو كنيب لاح نم لكو ؛ هرظحي هرظح لاقي عوذم
 : نالوق هيفو (ضعب ىلع مهضعب انلضف فك رظنأإ ىلاعت لاق 2

 ىلع مهضعب انلضف فيك ءايندلا ىف نيقيرفلا ىلإ حابملا انئاطع ىلإ رظنا : ىنعملا (لواألا لوقلا)

 ؛ رخآ رفاك نع هانضبقو ؛ رفاكىلإ هانلصوأو « رخآ نمؤمنع هانضبقو . نمؤه ىلإ هانلصو أف ضعب

 ايندلا ةايحلا ىف مهتشيعم مهني انمسق نحن) لاقف توافتلا اذه ىف ةمكمجلا هجو ىلاعت نيب دقو

 عفرو) ماعنالا ةروس رخآ ىفلاقو (ايرنع اضعب مهضعب ذختيل تاجرد ضعب قوف مهضعب انعفرو

 ( مات ؟امف ؟وابيل تاجرد ضعب قوف مكضعب
 تاجرد ىف قاخلا لضافت نأ : ىنعملاو (اليضفت ربك أو تاجرد ربك أ ةرخآلاور)ل لاق م“

 تاجردىفلضافتلا ةبسنناف ؛ مظعأ وربك أ ةرخآلا عفانم تاجردىف مهلضافتف ؛ سوسحايندلا عفانم

 هتنغر دتشتناسنإلا .تاكاذاف ءانندلا ىلإةرخآلا ةيسنك ايندلا تاجرد ىف لضافتلا ىلإ ةرخآلا

 . ىلوأ ةرخآلا ةليضف بلط ىف هتبغر ىوقت نابف ايندلا ةليضف بلط ىف
 نولخدينينم ملا نأ ىنعملاو ؛ايندلا نم فرشأو مظعأ ةرخآلا نأ دارملا نأ (ىناثلا لوقلاإ)
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 همالكب مهيلع ىثي ىلاعت هنأو «لامعألا كلت ىف ىف نيس 2 1 للاغت هناف ؛ ةثالل !اروماألا هذه

 ةثالثلا هذه عومب ناك اذاو « ىلاعت هللا دنع نيمظعم مهنوك ىلع ةلاد تالماعمب مهلماعي ىلاعت 1

 بر> نب رفعجنأ ةلزتعملا بتك ىف تيأرو « ىلاعت هللا لبق نم مهتاعاطى عنيروكشم اوناك الصاح

 هللا ركشن انأ ىلاعت هللا قاخ لصح نامبالا نأ ىلعليلدلا : لاقو ةنسلا لهأ نم دحاو هدنع رضح

 هركشو ناسنالا دم نآل :هيلع هركشن نأعنتمال هداج ابلصاح نامي الا نكي ملولو  ناميالا ىلع

 نع نورضاحلا زجعف (اولعفي مل امب اودمحت نأ نوبحو) ىلاعت هللا لاق حييبق هلمع نم سيلام ىلع

 ةردقلا نم اناطعأام ىلع هركشنو ىلاعت هللادمت امنإ : لاقو سرشألانب ةمام لخدف : باوجلا

 ىلاعت لاق . ناميالا لعف ىلع انركشي ىلاعت هللاو ؛ لئالدلا حاضيإو بتكلا لازنإو . لقعلاو

 ا تلي ل كالا لع لاهور ترح 3 هيج كج لاق 2 مهيعس ناك كئلوأف)

 ىطعأ ىذا اوهىلاعت هناأل ء حضاو مالكل عفلابجوي ىعادلا عم ةردقلا عومج : انلوق نأ ملعاو

 نامالاناكو 1ك راسل ركشلا قدتسملاوهناكف نامهالا ا ماتلا بجوملا

 . نيرمألا نيب ةافانم الو اروكشم اضيأ ديعلاراص ةماتلا ةداعسلل ابجوم

 تاريخ ليصحت لعفلا كلذب دصقي نأ اماف لعفب ىنأ رم لك نأ ملعا «ةيناثلا ةل أسملا)

 وه اذه ءامهنم ادحاو هب دصقي مل وأ ء امهعومج هب دصقي وأ ؛ةرخآلا تاريخ ليصحت وأ : ايندلا

 مكح ركذ ىلاعت هللاف « طقف ةرخآلا ليص#ت وأ طقف ايندلا ليصحت هب دصق نإ امأ ؛ حيحصلا ميسقتتا

 . ةيآلا هذه ىف نيمسقلا نيذه

 احجار ةرخآلا بلط نوكي نأ امإ هنأل . ماسقأ ةثالث ىلا مسقني وهف (ثلاثلا مسقلا امأ)

 ؛نيلداغعمي نازلطلا نارك وأ, اظيودك أ

 دنع الويةملمعلا اذه نوكي لهف ءاحجار ةرخآلابلط نوكي نأ وهو «لوآلا مسقلا امأ)

 نع ىكح سو هيلع هللا لص ىنلا نأ ىور نمل لاويعم ريغاهنإ :!لاقبا نأ لدتع ؟ "كح هفا لاعت لإ

 6111 كفر هك ىراع هدأ كرشأ الع لمع نم كارشلا نءءانغالا ىغأ انأ» لاق هنأ اةزعلا بر

 ايعاد وأ لعفلا كلذ ىلع اثعاب هنوكب القتسم ابيس ناك هنإ : لاقي نأ امإ هللا 0 بلطف اضيأو

 ثعبلا كلذ ىف لخدم هريغل نوكي نأ عنتما لوألا ناك ناف « كلذك ناكام : لاقي اك نإ اكإ و "ةنلا

 نإو « هيف لخدم هريغل نوكي نأ عنتما لماك مات ببس ىلا ًادنسم لصح اذا محلا نآل ؛ءاعدلاو

 سيل عومجملا كلذو , عومجملا كلذ هيلا ىعادلاو لعفلا كلذ ىلع لهاحلا نوكي ذئيخل ىناثلا ناك

 لكل ًارياغم هنوك بحب هريغ نمو ءىثلا نم لصاحلا عومجملا نآل ىلاعت هللا ناوضر بلط وه



 1/4 ةيآلاءنمؤموهو أهمعسام ىعسو ةرخآلا دارأنمو» ىلاعت هلوق

 طرشف (نمؤموهو اهيعس ال ىعسو ةرخالا دار ِ ندو) ىلاعت هلوق وهو «ىناثلا م مقل امأو)

 : ةثالث 5 رش هيف ىلاعت

 , ةدارالا هذه لصح مل نإ هناف ةرخالا باوث عاف رخالا هبه ديرب نأ (لوالاطرشازب

 ةالصلا هيلع هلوةلو (ىعسام الإ ناسنالل سيل نأو) ىلاعت هلوقل لمعلا كلذب عفتني مل ةينلا هذهو

 . هتبحو ىلاعت هللا ةفرعمب بلقلا ةرانتسالامعاألا نمدوصقملا نآلو «تاينلاب لامعألا امنإ» مالسلاو

 . هتعاط بلطو ىلاعت هللا ةيدوبع هلمعب ىون نإ الإ لصحبال اذهو

 زوفلا ىلإهب لصوتي ىذلا لمعلا نوكي نأوه كلذو (اهبعس اطىعسو) هلوق «(ىاثلا طرشلاو))

 باب نم ناك اذا الإ كلذك نوكي الو ؛ ةرخأآلا باوث لاني اهم ىتلا لامعألا نم ةرخآلا باوُث

 نوبرقتي رافكلا نافذ « ةلطاب لامعأب ىلاعت هللا ىلا نوبرقتي سانلا نم ريثكو ؛ تاعاطلاو برقلا

 :.نالب وأدق مو « ناث وألا ةدابعب ىملاعت هللا ىلإ

 هتيدوبع راهظإ ىلع انم دحاولاردقي نأ نممظعأو لجأ ملاعلا هلإ : نولوةي «لواآلا لي وأتلا)

 نم نيبرقملا ضعب ةيدوبعب لغتشن نرأ انردق ةياغزكلو ةجردلاو ردقلا اذه انل سيلف هتمدخو

 بكوكلاو كلملا نإ مث « الملا نم كلم ةدابعوأ بكوك ةدابعب لغتشن نألثم « ىلاعت هللا دابع

 ادشاف ناك امل هنأ الإ.« قي رلظلا اذبم ىلاعت هللا ىلا نوب رقت ءال ين« لاحت هنا ةءانيء نر

 . هب عاقشالا لضح م مرج هلا
 اندارمو ؛ءايلوألاو ءايبنالا روص ىلع ليئاملا هذه انذختا نحن : اولاق مهنأ 4مم ىناثلاليوأتلاو إل

 «دساف اًضيأ قيرطلا اذهو.. لاعت هللادنع انل ءاعفش ءالوالاو.ءادنالا كتلوأ ريصت نأ اداع ند

 ىرخأ مهسفنأ قارحابو ةرات مهسفنأ لتقب ىلاعت هللا ىلا نوبرقتب مهنأ : دنحلا نع لقن اضيأو

 لولا كلذكو هب عفتني مل مرجال ادساف قيرطلا ناك امل هنأ الإ « ىلاعت هللا ميظعت ىف نوغلابيو

 ةفرحنملا ملامعأو ةدسافلا مهلاوقأ و ةلطابلا مهمهاذمب ىلاعت هللا ىلا نوب رقت نيذلنيلطبملا قرف عيمج ىف

 . باوصلاو قدصلا نوناق نع

 لامعأ نوك ىف طرشلا نآل ءربتعم طرشلا اذهو (نمؤموهو) ىلاعت هلوق (ثكلاثلا طرشلاو)

 نأ .خأىلاعت هنإ مث ء طورشملا لصحي مل طرشلا دجويمل اذاف «نامبالا مدقت باوثلل ةبجوم ربلا

 :ارورم لفعلاو اروكفم ىسلا ريض طقارقلا هذه لوصح لع

 ءانثلاو . لامعاللا كلن ىف 0 داقتعا : ةثاللث رومأ ميال ركشلا نأ لعاو

 نيعيطملا لماعي يلاعت هّللاو . رك اثلا كلذ دنع (ظعم هنوك ىلعلدت لاعفأب نايئالاو ؛ لوقلاب هيلع



 2 كا ترس سس 6 باس هرج 26 0 ل ا

 ةرخاللو نب لع نمت اذذع فكل« .» اروظحت كبَر اطع ناك

 اس زال هزه م ار م

 «8 1١١ ال ضقت نا ركااو تالا

 دم الك اروكشم مهيعس ناك كيل راقا ضائم وه اهبعس امل ىعسو ةرخالا 1 00 ار ودم

 ضعب ىلع مهضعب اتلضف .فيك رظنا اروظحم كبر ءاطع ناك امو كبر ءاطع نه ءال ٌرهو.ءالٌؤه

 4( اليضفت اركار تاجرد رك اةرعاللو

 : لئاسم ةيآلا ىف

 هانمزلأ ناسنإ لكو) هلوق ىنعم ىف ةلخاد ةيآلا هذه : هللا همحر لافقلا لاق «لوألا ةلأسملا)

 اهعفانمو ايندلا هلمعي ىذلاب ديري نم مهنف «نامسق ايندلا ىف لاككلا نأ : هانعمو (هقنع ىف هرئاط

 ةباجالاو مهتعاطف لوخدلاو  مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبن اللدايقنالا نمف:أياذهف ؛ ايف ةسايرلاو

 ىلاعت هللا ةضبق ىف هنال امؤش هسفن رئاط لعج دق اذهف « هنع ةسايرلا لا وز نم اقافشا « م وعدل

 اهلخدي منهج هتبقاع نأ الإ هللا ءاشي اك لب «ناسنالا كلذ ءاشي اال اردق اهنم ايندلا ىف هللا هتوف

 دئاوف ةيالا هذه ظفلىفو . ىلاعت هللا ةمحر نم ادورطمايفنم ارو>دم امولم امومذم اهرح اهالصيف

 نوكت نأ طرشب مذلاو ةناهالاب ةنورقم ةرضم نع ةرابع باقعلا نأ «ل وألا ةدئافلا)

 هلوقو ؛ ةميظعلا ةرضملاىلإ ةراشإ (اهالصي منهج هل انلعجمث) هلو ف « ةعفنملا بوشنع ةيلاخو ةمئاد

 نوكديفت ىهو .هللاةمحر نعدرطلاودعبلاىلإةراشإ(ارو>دم)هلوقو « مذلاوةناهالا ىلإ ةراشإ(امومذم)

 ” يع رثلاو ةحارلا لدبلا نع ةيلاع و ةمئاد اهنوك دقت وةححرلاو عفنلا بوشنع ةيلاخ ةرضملا كلت

 هتمارك لجل كلذ نأ نظو اهم رتغا ايندلا هتدعاس اذا نم لاهجلا نم نأ «ةيناثلا ةدئافلا ١

 نآل , ىلاعت هللا اضر ىلع اهب لدتسي نأ ىغبنيال ايندلا ةدعاسم نأ نيب ىلاعت هنأو « ىلاعت هللا لع

 رئاط هبشت هلامعأ ناسنالا اذهف ؛ هتناهإو هللا باذع ىلإ ريصملا ىه اهتبقاع نأ عم لصحت دق ايندلا

 ”بادملا دقأ لإ هل ةفئاس اتت كاك را ف ردا

 لب «ادحأ لكل ايندلاب زوغلا لصحال هنأ. لع لدي. (ديزن نمل) ىلاغت هلوق «(ةئلاثلا ةدئافلا ١

 نعو انندلا نع نيمورح نومي 5 ايندلا بلطىف نددلا نع نوضرعي لالضلاو رافكلا نم ريثك

 امير هناف ءايندلابلطل نيدلا نوكرتي نين !لالضلارافكتلا ءال و مظعرجز هيف اضيأ اذهو « نيدلا

 . اعنص نؤنسح مهنأ نؤبسحب مهو ايندلا ةايحلا ىف مهيعسلض نيذلاالامعأ نورسخالا مهف ايندلا مهتتاف



 ١/1 ةيالا ءايف هل انلجم ةنجاعلا ل1 نو سو قاع 1#

 سس نق سس سس رتل سس سعه

 يحج 1 عج مث ديرأ نم 1 ءاشنام اهف هل اَلَع لاَ ديرب تاك

 نمؤموهو يحس 56 ةرخآلاد 0 21/2 7

 لبس يح ص هل ع 2 200000 ههنا 2262222 7

 اموكدر ءاّطع نم .اَلْوَهَو ال وهدم ال01 اروك ثم مه ناكل

 نأ دارا سلو . ةهج لك نم نارسخلا هاتأ رقتشي ,نأ رجاتلا دارأ اذإ و : ةدش هعارمأ تدار

 . اتهه اذكف كإذك ريصيس هنأ نوتعي امتإ و رقتفي نأ ديرب رجاتلاو «توع نأ ديرب ضلرإ

 نع لودع اهلك نأ كشال «ةيآلا هذبب كسعلا ىف اهان رك ذ ىثلا ةثالثلا هوجولا عيمج نأ لعاو

 . ملعأ هللاو نعطلا نع املس قب دقف ثلاثلاو ىتناثلا هجولا امأو ؛ ظفللا رهاظ

 ,فلاآلا ةدودمم ريغ فيفختلاب (امفرتم ان نأ ةعبشلا ءارقلا دنع روردملا 4(ةئلاثلا ةلأسملا)

 ديدشتلاب (انرمأ) ور مع ىبأ نعو  دملاب ( انرمآ ) سابع نباو عفان نع ةروهشم ريغ ةياورب ىورو

 ديدشتلاو . هللا مرثك ىأ :دملاب هللا مهرمآو اورثك اذإ ميملارسكب موقلا رمأ : لاقي ريثكلا ىلع دملاف
 ' ملعأ هللاو رهقلاب عنملا لاوزو ةيلختلا هانعمو ٠ اهفرتم انطاس ىأ « طيلستلا ىلع

 ىذلا قيرطلا نأ دارملا نأ ملعاف 4 حون دعب نم نورقلا نم انكلهأ كور) ىلاعت هلوق امأ

 داع مهو . حون دعب اوناكنيذلا نورقلا نم مدقت امف نودرمتيو نوقسفي نيذلا عم انتداعوه هانركذ

 لاقف لكلل ارجزو اعدرو هريغل اباطخ نوكي امب هلوسر بطاخ ىلاعت هنإ مْ ؛ مهريغو دوو

 : ناثحب هيفو (اريصإ اريبخ هدابع بونذب كبرب ىئكو)
 نم ءىث هيلع خي الف تايئرملا عيمجج ءار تامولعملا عيمجي ملاع ىلاعت هنأ (لواآلا ثحبلاإل

 ردقب دحأ لك ىلإ ءازجلا لاصيإ ىلع ارداق ناكف تانكمملا لك ىلع رداق هنأ تيثو « قلخلا لاوحأ

 ةردقلاو . ماتلاّلعلا ىنعأ ثالثا تافصلا هذه عومجو . ملظلاو ثبعلانع هزنم ةنأاضيأو هتاتكما

 . ةيصعملاو رفكلاهأآل مظع فوخو . ةعاطلا لهآل ةميظع ةراشب ملظاا نع ةءاربلاو « ةلماكلا

 ءابلا لوخد زوجي امناو ء زاج كبرب كلوق نم ءابلا تيغلأ ول : ءارفلا لاق (ى اثلا ثحبلاإ)

 كماعطي باطو .الجر هب مرك أو .هب كافك : كلوقك . مذيوأ هبحاص هب حدمب ناكاذإ عوفرملا يف

 كيخأب ماق : لاقي نأز والف ؛ الوخدرحي ل امذ وأ احدمنكي مل اذإ امأ . ابوث كب وثب داجو . اماعط

 . ملعأ هللاو كوخأ ماق ديرت تنأو

 امومذم اهالصي منهج هل انلعج مثديرن نمل ءاشنام اهيف هل انلجع ةلجاعلا ديري ناكنم إل ىلاعت هلوق
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 اا

 سانلا يح لأ معاو 5 ىعكلاا هلاقأم اذه تايآلا كلت ىلع ةءالاهذه لمح تجف ؛ اهربسفت ف ّح

 ٠ نيهجو هيف 0 هنأف .٠ لافقلا : ةلزتعملا لوق قفاوي هجو ىلع ةيآلا هء.اه ا َْق امالك

 لجبال ىأ : هب لمعي ملام هنم هملعيامب ادحأ بذعيالهنأربخأ ىلاعت هنإ لاق (لوآلا هجولا)

 6 ١) اذإو) هلوقف هبقاعي ذئنيخ سانلل هنايصعرهظ اذاف هرمأي ل
4 

 ةيآلا «حوأ لكل نه نورقلا نم كلما كود ىلاعت هلوق

 اصع هرمأ نإهنأ لع نمىلع ةجح هلع

 انرمأ موق كالهاب ءاضقلا نم قبسام ءاضمإ اندرأ اذإو : هانعم (اهيفرتم انرمأ ةيرق كلمن نأ اندرأ

 لمعلاو ىب ناميالاب انسأب مسنع درت مراصنأو مهدالوأو مهاومأ نأ نيناظلا نرردتملا نعت

 روهظل مهك الهاب قباسلا ءاضقلا مهلع قح ذئيخ اوةسفف « ىلوسر ىنع مهغلبام ىلع ىنيد عئارشب

 نومدقي ال مهنأب انملع ببسب ةيرقكلمننأ اندرأ اذإ و : ىنعملانأ لصاحلاو « اهان رمد ذئنيخ مهيصاعم

 اذاف ء اوةسفف اهفرتم ان رمألب « ملعلا كلذ درجمب كالهالا كلذ قيقحت ىف فتيكن مل ةيصعملا ىلع الإ

 . هب دوعوملا باذعلا مهلع عقون ذئنيْخ قسفلا كلذ مهنم رهظ

 نم ىصاعملا روهظ ببسب ةيرق كلمت نأ اندرأ اذإو : لوقت نأ ليوأتلا ىف (ىناثلا هجولاوإل

 « ىصاعملا كلت نع عوجرلاب اهيفرتم ان رمألب ٠ مهنم ىصاعملا روهظ لوأ ىف باذعلاب مهلجاعنول اهلهأ

 همايق ناك هيلع هللا معن ترثك نمو معنتملا وه فرتملا نآل ٠ رمآلا كلذب نيفرتملا صخ امتإو

 معنلا كلت مهنع عطقيال ىلاعت هنأ عم ىرخأ دعإ ةرم عوجرلاو ةبوتلاب مهرمأ اذاف ء بجوأ ركشلاب

 ؛ قحلا ىلإ لطابلا نع عوجرلا نع مهدعبو مثهدرمتو مهدانع رهظي ذئيُخ لاح دعب الاح اهديزي لب
 ىلاعت هللا نأ ىلإ ناعجار ناليوأتلا ناذهو : لافقلا لاق مث ءابص مهلع ءالبلا هللا بصي ذئنيْخ

 سأيلا هسنم عقي ىذلا راذعالا ةياغ مهيلا رذعي ىتح ةملاظ ةمأ ةبوقعلاب لجاعيال هنأ هدابع ربخأ

 كموق نم نمؤي نل هنإ ) لاقو (ارافك ارجاذالإ اودليالو) حون موق ىف لاق اك « مهناميإ نم

 هنأ الوأ ىلاعت ربخأف (لبق نم هب اوبذك امب اونمؤيل اوناك اهف) مهريغ ىف لاقو (نمآ دق نم الإ

 اذإ هنأ ةيآلا هذه ىف ايناثربخأ مث . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةثعب دعبالإ باذعلا رهظيال

 اوقب ناف ٠ ظعاوملاو حتاصتلا مهلع عباتي لب ٠ باذعلاب مهلجاعي مل اوبذكف اضيأ لوسرلا ثعب

 لافقلا هركذ ىذلا ليوأتلا اذهو ٠ لاصتتسالا باذع مهلع لزني كانهف بونذلا ىلع نيرصم

 . هلثم ةلزتعملا خويش نم دحال رسيتي مل ةلزتعملا لوق ىلع ةيآلا قيبطت ىف

 النعت ل كناءازبق مبك الهإ ديرب ىلاعت هنأ ةيآلا نم دارملا سيل : لاق نأب ىتابجلا باجأو

 اذإوريدقتلان اكف ةلاحلا كلت برق ةدارالانم دارملالب « لاحهللاٍعوهو َلظ هازل كل داو ءاااوقجتسلاو

 تومي نأ ضيرملا دارأ اذإ : لئاقلا لوقك وهو ابف اوةسفف اهيفرتم انرمأ ةيرق كالهإ تقو برق



 ١ا/ه ةيالا « لوقلا املع قُخ اهف اوقسففو ىلاعت لا

 اوفلاخ موقلاو ةعاطلاو نامبالاىهو ةحلاصلا لاءعالاب مهانرمأ ىنعملا نأ رقد هركذام ىملا

 . قسفلا ىلع اومدقأو ادانع رمآلا كلذ

 لوقتبرعلا : ىدحاولالاق . اهقاسف انرثك أ ىأ (اهيفرتمانرمأ) هلوق ريسفت ىف (ىناثلا لوقلاإ)

 3 دز نأ نع ردا ىور ؛ دملاب اضيأ مهرمآو . مرثك اذإ هللا مرمأو . اورثك اذإ موقلا رمأ

 ملسو هيلع هللا لص هلوقب ةغللا هذه ةح ىلع ةديبع وبأ جتحاو . مرثك ىأ  مثرمآو موقلا هلل

 ىأ ةرهملا هللأ رمأ 2 نولوهي اهلسن زك ةرهد ىنعملاو «ةروبام دكسو ةرومام ةرهم ناكل ريخد

 دملاب ناقد اوزثك اذإ موقلارمأ اولاقو رثك ىععرمأ نوكي نآركنأ نم نماتلان مو اهِدِلَو ريك

 رثكت ة هر ومام اينو قاوم نأىلع 6 ا رهم» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اولمحو ,مرثك أ

 شعلا ةعسو ةمعنلا هترطبأ دقىذلا معنتملا ةغللاق هاتعث : فرتملا امأو : ةراعتسالا ليبس ىلع لكلا

 امرك بادملا ةيعوسا : نير 0 وقلا اماع اع قف) هللا 00 اعاد ىأ (اين 0 ١

 الف 00 اهلعأ و ملظب ىرقلا كلهم كبر 5 ل نأ كلذ) هلوقو (الوسر اهمأ ىف ثعبي ىت>

 هنأ انهه ركذ مرج الف ؛ هللا ىمأ اوفلاخي ىتح ةيرق كلهمال ىلاعت هنأ تايآلا هذه ىف ىلاعت كح

 هلوقو (لوقلا هلع قخ) هلوقبهنع ربعملا كالهالا اوبجوتساكلذ دنعف ؛ رمآلا اوفلاخ اذاف مثرمأي

 لاصتتسالا ليبس ىلع كاله رامدلاو . لاصتتسالا كالهإ اهانكلهأ ىأ (اريمدت اهانرمدف)

 ةيآلارهاظ نأ : لوألا : هوجونم مهبهذم ةعصملع ةيآلا هذهب انباحصأ جحا 4( ةيناثلا ةلأسملا)

 نأ : ىناثلا . قيرطلا اذمب مبك الهإ ىلا لسوت مك ءادتبا مهلا ررضلا لاصيإ دارأ ىلاعت هنأ ىلع لدي

 كلذو ٠ نوقسفي مهنأب هملعل رمالا كلذب نيفرتمللا صخ امإ ىلاعت هنأ ىلع لدي ةبآلا رهاظ

 بيذعتلاب (لوقلا اهيلع قخ) لاق ىلاعت هنأ : ثلاثلاو , قسفلا مهنم دارأ ىلاعت هنأ ىلع لدي

 هللا ربخ بالقن |مزاتسي كلذ نال 2 مهم نامبالارودص عنتمأ كلذي لوقلا اهيلع ق>ىّتمو 3 نهكلاو

 هنأ لعتلد تايرآلا رئاسزإ : ىعكلا لاق . لاحم لالا ىلاىضفملاو ؛ لاحم كلذو ابذك قدصلا ىلاعت

 هلوقو (مبسفتأبام اوريخي ىتح موقبام ريغيال هللا نإ) هلوقل كالهالاو بيذعتلاب ”ىدتبي ال ىلاعت
 لكف (نوملاظ اهلهأو الإ ىرقلا يلهم انك امو) هلوقو ( متنمأ و مركش نإ مباذعب هللا لعفيام)

 ىنعملا اذه ىلع لدي ةيآلا هذه لبقام اضيأو « رارضالاب ”ىدتبي ال ىلاعت هنأ لع لدت تايآلا هذه

 (ىرخأ رزو ةرزأو رزتالو الع لضيام اف لض نمو هسفنل ىدتبم اماف ىدتها نم) هلوق وهو

 ىتلا ةيآلا اذكو « ةمكحم اهانولتىتلا تايآلا نأ تبثف , ضقانت نآرقلا تابآ نيب عقب نأ لاح دو



 ةيآلا «اييفرتم انرمأ رق كلهن نأ اندرأ اذار لاعت هلوق 6/١

 تا 8 رد امفرتم 3 1 كابن 1 م اذإو

 ل 2 ه2 هد اس دس هي عس رت ه6

 و 2 دعب نم نورقلا َنم اكلها مكو »١1« اريمدت أهان رمدف لوقلا

 ه- 4 2

 «1ا/د 00 ا هدايع بوند
 ه-أ 9-5 ا 52 اس

 « هب عفتني ام لعف انيلع بحي نأ ىف ببس لقعلا درجم نأ هيلا بهذنو هيضترن ىذلا نأ ا

 نول نال كلذ ٠ ىف لاعت هللا لع بجي هنأ لع لديال لقعلا دوي امأ ؛هبيررضتياماكرتو

 هللاو انقح ىف بوجولا ىف ايفاكهدحو لقعلا ناكمرج الف ؛ ررضلا نع زارتحالاو عفنلا بلط ىلع

 كرت وأ لعف بوجوب هيلع لقعلا محي نأ عنتماف « ررضا| نم برهلاو عفن بلط نع هزنم ىلاعت

 . ملعأ هللاو لعف

 اهانممدف لوقلا اهيلع ق ايف اوةسفف اهيفرتم انرمأ ةيرق كلهن نأ اندرأ اذإو ١) ىلاعت هلوق

 (اريصب اريبخ هدابع بونذب كبرب ىنك و حون دعب نم نورقلا نم ا:كلهأ 0

 :اانام ةئالا

 : نالوق رمآلا اذه ريسفت ىف (اهيفرتم انرمأ) هلوق (ىلوألا ةلأسملا)

 اذامب ىلاعت هنأ ىلع لديال ةيآلا ظفل نإ مث « لعفلاب رمآلا هنم دارملا نأ «لوآلا لوقلاإ

 رمآألا كلذ نوفلاخب مهنإ مث « تاريخلاو تاعاطلاب مهرمأي ىلاعت هنأهانعم : نورثك آلا لاقف مجرمأي

 ,« نوقسفيف قسفلاب مهرمأي ىلاعت هنأ ىلع لدي ظفللا رهاظ : فاشكلا بحاص لاقو نوةسفيو

 اوغبو اوغطو اودرمت كلذ دنعف تاحارلاو تاريؤلا باوبأ مهياع حمتف هنأ هانعمو زاجم اذه نأ الإ

 (اوةسفف) هلوق نال فدع اعز درعا نأ هذان نكذام ىضذتقي ظفللا رهاظ نأ العالج املدلاو لاق

 انههاذكسف ةءار | 5 وأ مايق هب رمال نأ لإ هم مهفيال أ رقف هترهأو م اقف هترمأ : لاقي هيلع لدي

 . لكشي لاقيال اوةسفف قسفلاب مهانرمأ ىنعملا نوكي نأ بجو (اذ اوةسفف 0 ءأز لاقرامل

 : لوقت انال ؛ ةفلاخم او ةيصعملاب هترمأ ىنأ هنم مهفيال اذه ناف ىنفلاخ:وأ ىناصعف هترمأ مطوقب اذه

 قسفلا ريغ ءئث هب رومأملا نأ لع لدي. قسفف هترمأ كلذكف « هلءةضقانمو رم الل ةيفانم ةيصحملا نإ

 ا 0ك 511 4 ار وماما هنوكا قانيب اشف :هنوكتم هل نوداملا دك نانا نع ,ةرانع قللفلا نأ

 اذه « قسفب سيل هب رومأملا نأ لع ظفللا اذه لدي نأ. بجوف ءاجب ارومأم اهتوك ىفاني ةيصعم

 نأ تبثف ؛؛هدانسف روهظ عم هلوق ىلع فاشكسلا بحاص رصأ مل 1 الف روهظلا ةياغ ىف مالكلا



 ١ ةيآلاءالوسر ثعبن ىتح نيبذعم انك امود ىلاعت هلوق

 عمتسملا ٍلعبحي لهف ؛ ةزجعملارهظأو ىلاعتهللادنعنم ايين هنوك ىعداو عرشملا ءاج اذإهنأ : اهدحأ

 اماف . بجو نإو . ةوبنلاب لوقلا لطب دقف بحيمل ناف ؟ بحيالوأ هتازجعم ىف لمأتلاو هلوق عامتسا

 وهف عرشلاب بجو نإو ؛ىلقعاا بوجولا تبث دقف لقعلاب بجو ناف عرشلاب وأ لمعلاب بحي نأ
 لصاح عجري هنال لطاب لوآلاو  هريغوأ ىعدملا كلذ وه نوكي نأ امإ عرشلا كلذ نال ؛ لطاب

 لوبق بحب هنإ لوقأ ىنأ ىلوق لوبق بحي هنأ ىلع ليلدلا : لوقي لجرلا كلذ نأ ىلإ مالكسا
 : لوآلا ىف م هيف مالكلا ناك هريغ عراشاا كلذ ناك نإو « هسفنب ءىثلل تايثإ اذهو « ىلوق

 . لاعفالا ضعب بجوأو ءاج اذإ عرشلا نأ : اهيناثو . نالاحم امهو لسلستلا وأ رودلا امإ مزاو

 كتبقاعل اذك تلعفو اذك تكرت ول : لوي نأ الإ ؛ ميرحتلاو باحالل ىنعم الف اهضعب مرحو

 باقعلا نع زارتحالا هيلع بحب مل ولف . بحال وأ باقعلا نع زارتحالا هيلع بحب نأ امإ : لوقنف

 ؛ باقعلا نع زارتحالا هيلع بجو نإو « لطاب كاذف لطاب اذهو « ةتبلا بوجولا ىنعم ررقتي مل

 ىعمررقتي مل عمسلاب بجو نإو ؛ دوصقملاوهف لقعلاب بجو ناف ٠ عم.لاب وأ لقعلاب بحي نأ اماف
 وهو لسلستلا مزايو لوألا ميسقتلا دوعي ذددِحو « هيلع باقعلا بيترت ببسب الإ بوجولا اذه

 بجاولا كرتىلع باقعلا نعوفعي نأ ىلاعت هللا نم زوجي هنأ ةنسلا لهأ بهذم نأ : اهثلاثو . لاحم

 ةيهام نإ : لاقي نأ الإ قبب ملف ؛باقعلا مدع عم ةلصاح بوجولا ةيهام تناك كلذك ناك اذإو

 ءالقعلا نضحم 'لصاح قولا اذهو .٠ تاقعلا نم: فوخلا لوضح بيس ررتت انع) تحلل

 درجع لضاخ ف وخلا اذه نأ كو قوألا اذه بيس نصحت اع] بوجرلا هاقانإ كد
 . لقعلا ضحمب لصاح بوجولا : لاقي نأ مزاف « لقعلا

 ؟ مذلا نم فوخلا لوصح ببسب ررقتت امنإ بوجولا ةيهام : اولاق ناف

 لوصح ببسب ررقتت امنإ بوجولا ةيهام اذه ىلعف ؛ مذلا طقس دقف افع اذإ ىلاعت هنإ :انلق

 هعفدنكميال ىلقعلا بوجولا نأ هوجولا هذبب تبثف ؛ لقعلا ضحمب لصاح كلذو مذلا نم فوخلا
 لقعلا : لوةنو . اهرهاظىللع ةيآلا ىرين نأ : لوألا : نالوق ةبآلاىف : لوقنف اذه تبث اذإو

 لقعلاف ءءاببناألا نم دحأ ةلاسر تررقت ال هالول ىذلا:لوشرلا وه لب «قلخلا لإ للا كور ل

 صصخت نأ : ىناثلاو . لقعلا] وسر ثعبن ىتح نيبذعم انك امو ةيالا ىنعم ناكف ؛ لصلالوسرلا وه

 عرشلاب الإ اهبوجو ةفرعم ىلإ ليبسال ىتلا لامعألا ىف نيبذعم انك امو دارملا : لوةنف ةيآلا مومع

 دنع هيلا ريصملا بحي هنأ الإ رهاظلا نع الودع ناكنإو مومعلا صيصختو . عرشلا ءىجم دعب الإ

 بوجولا ىنن انمزل ىلقعلا بوجولا انيفن ول انأ ىلع « ةثالثلا لئالدلا مايق انيب دقو : لئالدلا مايق

 . ملعأ هللاو يعرشلا



 هذا ةئرخ ا زو ةلزار دوتكلاو د لافت ١

 كولا مكحملا

 لفطلا ناكل الإ و « مهئابآ رفكب لافطأللا بذعيال ىلاعت هنأ ىلع ةلالد ةيآلا ىف ىتابجلا لاق

 . ةيالا هذه رهاظ فالخىلع كلذو « هيبأ بنذب اذخاؤم

 ىاثلا مكحلا

 تنعط ةشئاعف «هلهأ ءاكب بذعيل تيملا نإ» لاق هنأ لس وهيلع هللا ٍصىنناا نع رمعنبا ىور

 ناف (ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو) ىلاعت هلوقب نعطلا كلذ ةح ىلع تجتحاو « ربخلا اذه ة ىف

 . ةيالا هذه فالخ كلذو . هريغ مرحي ناسنالل ذخأ هلهأ ءاكب ببسب تيملا بيذعت

 ثلاثلا مكحلا

 : هوجو نم هنايبو . ىلاعت هللا لعف نم سيل متالاو رزولا نأ ىلع ةيآلا هذه تلد : ىضاقلا لاق

 ناكهنأ : اهناثو . هريغ رزوب ذخاؤيال اي هب دبعلا ذخاؤي نأ عنتمال كلذك ناك ول هنأ : اهدحأ

 "را كم راع ناك اذإ كلذ فصو نأحصي اك نرارلا نازل دف ارررلا عافترا بحي

 ؛ارلا مكحلا

 ىضتقي كلذ نآل : اولاقو « ةلقاعلا ىلع ةيدلا برض نم اوعنتما ءاهقفلا ءامدق نم ةعاج نأ

 . ةيالا هذه ةداضم ىلع كلذو « ريغلا لعف ببسب ناسنالا ةذخاؤم

 كلذ بيسي اذخاؤم هريغريصي فنكف « لعفلا كلذ لع ذخاومب سيل "طخلا نأب هنع ببجأو

 . ىلاعت هللأ نم ءادتبالا ليبس ىلع عقاو فيلكت كلذ لب « لعفلا

 هيلع ليلدلاو « عمسلاب لب لقعلاب تبثي ال معنملا ركش بوجو انباحصأ لاق 4( ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 هتهام ررقتال بوجولا نأ لالدتسالا هجو (الوسر ثعبن ىتح نيبذعم انك امو) ىلاعت هلوق

 ٌتوجولا قةحتيالنأ ٍتجوف « ةنآلا هذه مكحب عرشلا لبق باقعال و : كرتلا لع باقعلا بيترتبالإ

 هللا ىلع سانلل نوكي الكل نيرذنمو نيرشبم السر) ىلاعت هلوقب ةيآلا هذه اودك أ مث . عرشلا لبق

 الوسر انيلا تلسرأ الول انبر اولاقل هلق نم باذعب مهانكلهأ انأ ولو) هلوةبو (لسرلا دعب ةجح

 (ىزختو لذن نأ لبق نم كتايآ عبتنف

 ا فلا ع ل ل

 تبشر ملوأ : لوقننأ : لوالا : نيهجو نم هنابو «؛ فيعض لالدتسالا اذه : لوقب نأ لئاقلو

 : هوجو نم ةمزالملا نايب لطاب كاذف لطاب اذهو «ةتبلا يعرشاا بوجولا تبرم يلقعلا بوجولا



 ١/١ ةيآلا «هسفنل ىدتبي اماف ادد مو ىلاعت 1و8

 6 اس هه

 ةرذأو رزتلو أ ملَع ل دب اَمأَه َلَصْرَمَو هلى دما نم

 هت 5-31

 ناحل دس ا رعود  هاض "2 مايو ص هه أ 2

 هاو رادع نيبذعم انك انف ىرخارزو

 ؛ بيف .ةيرمالا قديصو وح : تالا وول 5 520 ونا ةرماظلا لاوحالا نأ د نأ معاو

 رارقالا وه مقتسملا طارصلاو مجوقلا جونملاو ءاضي اضيأ رهاظ ةيناحورلا ىادملا هذحل ةيآلا لامَحاو

 . رومألا قئاقحي ملعأ هللاو . لكلاب

 رزو ةرزاو رزت الو الع لضي امتاف لض نمو هسفنل ىدتبم اماف ىدتها نم ىلاعت هلوق

 ( ال وسر ثعبن ىت> نيبذعم انك امو ىرخأ

 ::لئاس ةآلا قف

 (هقنع ىف هرئاط هانمزلأ ناسنإ لكو) ىلوألا ةيآلا ىف لاق امل ىلاعت هنأ (ىلوألا ةلأسملا)

 دعبأو ماهفألاىلإ برقأ ىرخأ ةرابعب ىنعملا اذه نع ربع ؛ هسفن لمعب صتخم دحأ ل كنأ : هانعمو

 حاصلا لمعلا باوثنأىنعي (اهيلع ضيا افلضنمو هسفنل ىدتم ا اف ىدتهانم) لاقف طلغلا نع

 نأوىعسام الإ ناسنالل سيل نأو) هلوةب اذه دك أتيو « هريغ ىلإ هنم ىدعتي الو , هلعافب صتخم

 ىلعروبجي ريغهنأو . رشلاو ريخلا نم نكمتم دبعلا نأ ىلع ةلاد ةيآلا : ىعكلا لاق (ىري فو. هيعس

 قيايامتإ (املع لضي امتاف لض نمو هسفنل ىدتمم اماف ىدتها نم) هلوق نآل الصأ هنيعب لمع

 فرطلا نه عونمملا ؛ نيفرطلا دحأ ىلع رورجملا امأ  دارأو ءاش فيك هنم نكمتملا لعفلا ىلع رداقلاب

 . هب قيليال اذهف ىباثلا

 ةرزأ هدزتالو) هلوقبا ةسفن لع ثأر ضتع دحأ ل نأ ارق داع لاعت هنأ. 4 (ةيناثلا ةلأسملا)

 ١ : لاقامتإ 7 7 م: : هآنعدو ؛ةرزوارزو رزوو رزاو وهف لرد لاقي 1 جاجزلا لاق ل

 ةيلذي ديا هبال هريغ اضيأو : هزيغ بنذب دخا ور ذل كناذملا نأ: لوألا : ناهجو ةيالا لير

 م هلمع هريغ نآل , مثالاب ناسنالا لمعي نأىغبني ال هنأ : ىتاثلاو . هسفن بنذب صتخم دحأ لكلب

 (نودتقم مهراث آ ىلع انإو ةمأ ىلع انءابآ اندجو انإ) رافكلا لاق

 . ةريثك ماكحأ تايثإ ىف ةبآلا هذهم اوكسمت سانلا نأ معاو



١ 

 تارطقلا ىلاوت دنع نأ انيأر امل اناف « سفنلارهوج ىفامرثأ لامعألا كلت نم دحاو لكل لدحنأ

 ًارثأ تارطقلا كلت نم دحاو لكل نأ انبلع « رجحلا ىف ةبقثلا تاص> رجحلا ىلع ءاملا نم ةريثكلا

 اع اانلا ىف عاق اضيأ ةلاتكلا تناك نإإو.: اليلق افنعض ناك نإ: تقثلا كلذ لوصح قام 5

 كلت ةلالد : اذه ىلعف ء هصوصخم ظافلال تافرعم اهلعج ىلع سانلا حلطصا ةصوصخم شون نع

 ناك «لاوزلا ةعنتم « توبثلا ةبجاو ةيرهوج ةنئاك ةلالد ةصوصخلا ىقاحملا كلت لع شوقتلا

 شوقنلا ىلع ةلمتشملا ةفيحصلا ره باتكللا مساب ىوأ شوقتلا كلت لع لمتفملا تاتكفلا

 . حالطصالاو عضولاب ةلادلا
 أوو تالق وأ ناك .اريثك :ناسنالا نمر دصي .لبع لك نإ : لوقنف نيتمدقملا نيتاه تفرع اذإو

 كلذ كاي ناف ل رقت نأ ةيانالا سفنلا رهو ىف ةلاخال هم لصح هناف ..افيعض وأ ناك

 تا ل ل ا لا د ىلإ ىلا ل را هرج بنجل ارارلا
 ناك قاخلاب لاغتشالا ىلإ قحلا ةرضح نم حورلا بذجلا | را تالا كلذ نك نإو تاما ركل

 نآل «ندبلاب اقلعتم حورلا ماداد ىنخت راثآلا كلت نأ الإ . نالذخلاو ةواقشلا تانجوم نم كلذ

 قلعت عطقنا اذا ءاهروهظو اهلجتو لاوحألا هذه فاشكنا نم عنمي ندبلا ريبدتب حورلا لاغتشا

 «هتمايق تماق دّقف تام نم» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ةمايقلا لصحت كانهف ندبلا ريبدتنع حورلا

 . لفسلا دسجلا اذه ىف ةرقتسم ةنك اس تناكامنأ اك ةقطانلا سفنلا نأ ةمايق ةلاحلا هذه نوك ىنعمو

 نم دارملا وه اذهف ؛ ىولعلا ملاعلا ىلإ دوعصلا وحن تهجوتو سفنلا تماق « قلعتلا كلذ عطقتنا اذاف

 هل ليقو . ءاطولا فشكتاو ءاطغلا لاز ىنعملا اذهب ةمايقلا لوصح دنع مث : ةمايق ةلاحلا هذه نوك

 ( ارودشنم هاقلي ًاباتك ةمايقلا موي هل جرختو ) هلوقو (ديدح مويلا كرصبف كءاطغ كنع انفشكف)

 راثآلا كلت عيمج ىلع المتشم اباتك لظملا ندبلا قدع نم ةمايقلا هذه لوصح دنع هل جرخت و : هانعم

 ةيآلا ءابيسح كيلع مويلا كسفنب نك » ىلاعت هلوق

 نيح حورلا نال 1 اروشنم تقولا اذه اكل اذه نوكرو 2 ةيويندلالاوحألا باسل ةلصاخلا

 ىتادسجلا قاعتاا عاطقنا دعب امأ . ةيوطملاكتناكف ةيفخم هيف لاوحألا هذه تناكندبلا ىف تناك

 4 ةيوطم تناك نأ لعل ةروشنم ةفوشكم 5 تراصف تفشكناو تلجو لاوحالا هذه ترهظ

 ةباتكلاب ةبوتكم ناثآلا كلت جم ةيلقعلا ةوَهلا دهاشت كاذ دعو 4 ةيفخ كك نأ لعل ةرهاظو

 كيلع مويلا كسفنب نك ) هل لاقي مث (كباتك أرقا) ةلاخلا كلتىف هل لاقيف حورلا رهوجفف ةيئاذلا

 نس تناكذنإو « ةلاحمال ةداعسلا تلصح ةداعسلا تايجوم نم تناكذإ راثآلا كلت نافذ ( ابيسح

 ادا ل لاول اس آلا دم يدفن |ذهف :٠ ةلاال ةواقشلا تك 2 ةراتشلا تاجروم



 ؛“"لإ ةيآلاءايسح كيلع مويلا كسفنب نك كباتك أرقا» ىلاعتهلوث

 موب نمؤملاب نوي : هللادبعزب ركب لاقو ؛ ىنأ ريغ وأ ناك ايمأ ورقي : نسحلا لاق (كباتك أرقا)

 وهو هتفيخ فوجوىف هتائيسو « الع سانلا هطبغي اهرهظىف هتانسحو اهٌؤرقي وهو هتفيحصب ةمايقلا

 مظعيف «كنيبو قبب امف كل امترفغ دقف بهذا» ىلاعت هللالاق هتَقب وأ دق اهنأ نظ اذا ىّتح ءاهٌؤرقي

 لوقي مث (ةرشبتسم ةكحاض ةرفسم ذئموب هوجو) مهقح ىف لاق نيذلا رم ريصيو ؛ هرورس

 (هيباتك اورقا مؤاه)
 كقح ىف هللاو لدع : نسحلا لاق . ابساحن ىأ «ابيس> كيلع مويلا كسفنب نك ل هلوف امأو

 : ديبعلل مالظب تسل كنأ تيضق كنإ ذئموي رفاكلا لوقي : ىدسلا لاق . كسفن بيسح كلعج نم

 . ملعأ هللاو (ابيسح كيلع مويلا كسفنب نك كباتك أرقا) هل لاقيف ىسفن بساحأ ىناعجاف

 رارسا اهيفو ٠ فرشلا ةياغ ىف ةيآلا هذه : مالسالا ءاكح لاق 4ةعبارلا ةلأسملا)

 لكل ردق ىلاعت هنألل كلذو . هيلا ريطي ىذلا ريطلاكدبعلا لعف لعج ىلاعت هنأ 4 لوالا ثحبلا)
 دبال ىلزآلا همكحو ىلزآلا هيلع ىف قبس ىذلا مكحلاكلذف ؛ رشلاو ريخلا نم ارادقف لزآلا ىف دحأ

 تقولا كلذرضح- اذاف « تقولا كلذ ىلالزآلانم هيلا ريطي رئاط هناك محلا كلذف ؛ هيلا لصي نأو

 لك ىف ناسنالا ملع اذاو . ةّتبلا هنع فار ا الو ةتبلا هل صالخال الوصو رئاطلا كلذ هيلا لصو

 هنأو ؛ نيعم قي رطو نيعم جهنم ىلع هيلا هللا هريط رئاط ةلزنم كلذ ناك هنأ ةركفو ةحنو لعفو لوق

 . ةيلزآلا ةيانعلاب الإ متتال ةيدبآللا ةيافكسلا نأ فرع كلذ دنعف ؛ رئاطلا كلذ هيلا لصي نأ دخل

 ىلاعت هنأ رابتعاب كلذو . ىلاعت هللا مازلاب تردقت امنإ تاريدقتلا هذه نأ (ىاثلا ثحبلاوإ)

 نم ةلساسلا هذه عضو ناك اسلف ؛ رخأتملا ثداحلا لوصحل هيلع امدقتم اثداح ثداخ لكل لج

 . اهدادعأل ةياغ الو اهل ةياهبنال ارويط ناسنالا ليختي اذه دنعو ؛ هللا نم لكلا ناك مرجال هللا

 هل ةيادبال اناريط تراطو تراص اهنأو ؛ بيغلا ملاع تاملظو لزألا ركو نم اهريط ىلاعت هناف

 ؛ ةنيعملا ةفصلاب نيعملا تقولاىف نيعملا ناسنالا كلذ ىلإ اهجوتم اهنم دحاو لكن اكو ؛ هل ةياغالو

 (هقنع ىف هرئاط هانمزلأ) هلوق نم دارملا وه اذهو

 ةكلملا ثودح ديفت ةيرايتخالا لامعألا راركست نأ ىلع لدت ةبرجتلا نأ (ثلاثلا ثحبلار)

 راص دحاو سرد ةءارق راركن ىلع بظاو نم نأ ىرت الأ , سفنلا رهوج ىف ةخعارلا ةيناَسفنلا

 . هل ةكلم لمعلا كلذ راص ةديده ةدم دحاو لمع ىلع بظاو نمو ء اظوفحم سردلا كلذ

 ثجو ةخعارلا ةكلملا لوصح بجوي ريثكلا راركحتلا ناك امل : لوقنف اذه تفرع اذإ

 « 0. رخف دس 09و
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 ةيانكك (هقنع ىف هرئاظ هانمزلأ ناسنإ لكو) هلؤقف.« رئاطلا ظفلب.ةردقللا لاو>اآلا كلت نع ربعي نأ

 . هنعا كفر حنم ريغ هللا .لصااو.هلئمزال وهف , هلوصح هلع يف. ىضمو ىلاعت هللا هردقام لك نأ, نع

 قباس ىفهب هيلع حو ناسنالل ىلاعت هللا هردقام لك نأ ىلع لئالدلا لدأ نم اذه نأ ملعاو

 : نيهجو نم هريرقت و « مدعلا عنت عوقولا بجاو وهف هبلع

 لمعلا كلذ نأ ىلاعت نيبف : هقنعفف هلمع هانمزلأ ناسنإ لكو : ةيآآلا ريدقت نأ «لوآلا هج ولا)

 . دوصقملا وهو هل لوصحلا بجاو هنع لاوزلا عنتمم ناك ءىثثال امزال ناك امو ؛ هل مزال

 كلذنأب حي رصت (هانم زلأ) هلوقناأل ؛ هسفن ىلا مازلالا كلذ فاضأ ىلاعت هنأ «ىاثلا هجولاوإ)

 رهظيال هنأ لع ةلاد ةيآلا هذهو (ىوقتلا 00 ىلاعت هلوق هريظنو ؛ هنم ردصامنإ مازلالا

 وهام ملقلا فج» مالسلاو ةالصلا هيلعهلوقب ةراشالاهيلاو ؛ لزالا ىف هب هللا محام الإ دبالا ىف

 . لع عأ هتلاو «ةمايقلا موي ىلا نئاك

 كتدلق ىأ كقنعيف اذه تلعج : لاقي اي موزللا نعةيانك (هقنع ىف) هلوق 4( ةثلاثلا ةلأسملا ١

 هتمزلأو كيلا هتقرص ىأ« اذك كتقوطو اذككتدلق: لاقيو ؛ هب ظافتحالا كتمزلأو لمعلا !ذه

 «قوطلاناكمو ةدالقلا عضومفف هل اهموزا ىف ةيالولا تراص ىأ .اذك ناطلسلا هدلق هنمو « كايإ

 : ىتاعملا لهألاق . هقنع ىلع ةطوبرملا ةدالقلاك داقتعالا كلذ لعج ىأ انالف دلقي نالف : لاقي هنمو

 هل الرع وك نأاامإ يلع نكي فلانا قلل اذ, ءاضعلالا رتاج نيب نم قنعلا ضخ افإو

 نم ناك نإ هلمع انههف « لغلاك وهف نيشي ىذلاو ؛ لحلاو قوطلاك نوكي نيزيب امو . هنيشي ارش وأ

 . هتبقر ىلع لغلاك ناك ىصاعملا نم ناك نإو . هل ةنيز ناك تاريخلا

 كل انطسب مدآ نبااي : نسحلا لاق (اروشنم هاقلي اباتك ةمايقلا موي هل جرخنو )ل ىلاعت لاق مث

 ىذلاالأ!و كلت انسح ظفحيف كنيمم نعىذلا امأف . كلامشو كنيمم نعامهف ناكلم كب لكوو ةفيخح

 مويكل جرختىتح كربق ىف كعم تلعجو كتفي تيوط تماذاىتح « كتائيس ظفحيف كلاهش نع

 ايندلا ىف هباتكري مل هنالكلذ هل جرخت : هانعمنوكي نأ زوحي هربق نم ىأ (هل جرختو) هلوق . ةمايقلا

 جرخي ىأ (اباتك ةمايقلا موي هل جرخو) بوقعي أرقو ءرتسلا نم جرخأو كلذ هل رهظأ ثعب اذاف

 نم (هاقلي) ساع نبا أرقو (ترشن فحصلا اذإو) ىلاعت هلوقك .ارويشنم اباتك هلمع ىأ رئاطلا هل

 ديدشتلاب 00076 (ارورسو ةرضن مهاقلو) ىلاعت لاق .هب هتلبقتسا ىأ ءىثلا انالف تيقا : م طوق

 « ديز هنناقلو ءىّملا تيقل نم

 ةكئالاا ةنسلأ لع ىلاعت هللا وه لئاقلا اذهو : هل لاقي ريدقتلاو (كباتك أ رقا ١ ىلاعت لاق 7



 ا ةيآلا «هقنع ىف هرثاط هانمزلأ ناسنإ لكو» ىلاعت هلوف

 هيلا جاتحام لك نأ هانعم ناك (اليصفتت هانلصف ءىش لكو) لاق امل ىلاعت هنأ (لوآلا هجولاإل

 دعولا لاو>أ حرش نم هيلا جاتحيام لكو . اروكذم راص دّقف داعملاو ةوبنلاو ديحوتلا لئالد نم

 :راذعالا تحزأ دقف كلذك سمالا ناكاذإو . اروكذم راص دقف « بيهرتلاو بيغرتلاو ديعولاو

 كباتك أرقا) هل لوقنوهقنع ىف هرئاط هانمزلأد مف ةمايقلا ةصرع درو نم لكمرجالف للعلا تليزأو

 (ابيسح كيلع مويلا كسفنب ىنك
 نيدلا .ف مهل ةعفانلا ءاضاألا فابصأ قاتل ل1 لضوأ هنأ نيب امل لاك 1 «ىاثلا هجولا)

 بوجو ىضتهب كلذو . معنلا هوجو مظعاب مهلعامعنم ناك امهريغو راهنلاو للا ىيآلثم ءايندلاو

 هلاوقأو هلامعأ نع الوسم نوكي هناف ةمايقلا ةصرع درو نم لك مرجالف هتعاطو هتمدخت مهاختشا

 م هتدابعب اولغتشيل الإ قلخلا قاخام هنأ نيب امل ىلاعت هنأ مظنلا ريرفت ىف (ثلاثلا هجولاإ)

 :راهنلاو ليللاو رمقلاو سمشلا لاوحأ حرش ايلف (نودبعيل الإ سنالاو نجلا تقلخامو) لاق

 ىتعاطب لاغتشالا نم نينكمتم اوريصتق اه اوعفتنتل ءاشاللا هذه.تقلخ اعإ ىإ : عملا تاك

 , ةعاطلاو ةمد1لا كلج وأ له دنأ هلأ ةفايقلا ةصرع هر نم لكفركلإذك ناك اذإو « ل

 . مظنلا ريرقت ىف هجولا وه اذهف , ىنب و ىصعو درمت وأ

 : نالوق . رئاطلا , ظفل ريسفت ىف (ةيناثلا ةلأسملا)

 اوفرعي نأ اودارأو لامعألا نم لمع ىلع مادقالا اودارأ اذإ برعلا نأ (لواآلا لوقلاإل

 جاتحي وأ : هسفنب ريطي هنأ وهو ريطلا لاوحأ اوربتعا رش ىلإ وأ ريخ ىلإ مهتوسي لمعلا كلذ نأ
 لاوخاألا قم. كلذ نيغ لإ ىلا لإ ادغاضوأ ارساخ»:وأ انمانتم يطب لهف راط اذإ و هجاعرا لإ

 الف ؛ةسوحتلاو ةداعسااو رشااو ريخلا لاوحأ ىلع اهنم دحاو لكب نولدتسيو اهنوربتعي اوناكى لا

 سي ةروس ىف ىلاعت هلو هريظنو همزال مساب ءىثال ةيمست رئاطلاب رشلاو ريخلا ىمس مهنم كلذ 1-1

 ىأ (هقنع ىف هرئاط هانمزلأ نانا لكو) هلوقف ( مكعم ركرئاط اولاق) هلوق ىلإ (.كب انريطت انإ اولاق)

 (هقنعىف هريط هانمزلأ) دهاجمونسحلا ةءارق هجولا اذه ةعص ىلع لدتو . هقنعف هلمع هانمزلأ ناسنالك

 ؛ تخبلا سرفلا هيمست ىذلا وهو ظحلا برعلا دنع رئاطلا : ةديبع وبأ لاق «ىناثلا لوقلا)

 ىلاعت هنأ بالا اذه ىف قيقحتلاو : ريغو ريخ نمل زاطام رئاطلا ىعم توكل.نأ نوي اذط العر

 ةداعسلاو ؛ قزرلاو رمعلاو ؛ ٍلعلاو لقعلا نم صوصخ رادقمب مهنم دحاو لك ص خو قلخلا قاخ

 كلذىلإ لصي نأو دب اللب : هنع فرحنينأو ردقلا كلذزواجتينأ هنكمبال ناسنالاو . ةواقشلاو
 دعس ال ىبعملا اذهيف , هيلاريصتو هيلاريطت اهنا ةردقملا ءايشالا كلتف . ةيفيكلاو ةيمكلاب سحب ردقلا



 ةيالا « هقنع ىف هرئاط هانمزلأ ناسنإ لكو» ىلاعت هلوق ١

 2 م 6اس

 0 انك ةمايقلا موب هجرت 4 هقنع ىف هر من ناَسنإ لكَ

 14+ اييسَح َكَيلَع مويلا كسفن وك كانك اد أر وشتم

 راهنلاو : هلوق اذكف . افاعض هيرارذ تناك اذإ فعضم لجرو . ءاثيخ هباحصأ ناك اذإ ثبخم لجر

 1و ىلا

 انلعجو اسابل ليللا انلعجو) لاق « رامنلاو ليللا عفانم ةريشك تايآ ىف ركذ ىلاعت هنأ ملعاو

 (هلضف نم اوغتبتلو هيف اونكستل راهنلاو ليللا كل لعج) اضيأ لاقو (اشاعم راهنلا

 ازلخاو) مكلابعأ ىف نوفرصتت فيك اورصبتل ىأ ( بر نم الضف اوغتبتلو ل ىلاعت لاق مْ

 (تاسشلاو نيئسلا ةدع

 « نينسلل ددعلاف ء نونسلاو روهشلاو مايآلاو تاعاسلا : بتارمعبرأ لع ىنبم باسحلا 0

 لصحب ال عبرالا بتارملا هذه دعبو ؛ تاءاسلاو مايالاو روهشلا ىهو « نينسلا نودامل با-حلاو

 سيلو . فولآلاو تائملاو تارشعلاو داحآلا : بتارم عب رأ ىلع ددعلا اوبتر مهنأ م :راركستلاالا

 : ملعأ هللاو راركتلا الإ اهدعب

 راهنلاو ليللا يآ لاو-أ ركذ امل ىلاعت هنأ : ىنعملاو (اليصفت هانلدف ءىش لكوإل لاق مث

 ىلع ىلاعت هللا نم ناتميظع ناتمعن رخآ هجو نمو «ديحوتلا ىلع ناعطاق ناليلد هجو نم امهو

 معنلا هوجو نمو قلاخلا ىلع ةلالدلا هوجو نم امهيف ام لصفو املاح ىلاعت هللا حرش ايلف . ايندلا لهأ

 ىأ (اليصفت هانلصف .ىثلكو) لاق مرجالف ؛ الماك انايرو افاناليصفت كلذ ناك. قاخا ىلع ةميظعلا

 انطرف ام)ىلاعت هلوةك وهو ؛هانحرشو هانلصف دف: ماندو مكنيد حلاصم ىف ةجاح هيلا مكب ءىش لك

 0110 2 كك نإ اياوقزو («ىق لكل اناستب تاتكتلا:كيلع انلزتوز هلق( ىث نم تاتكلا ف

 هانلصفو : لاق هنأكء هريرقتو مالكلا ديك أت لجال (اليصفت) هلوق وهو ردصملا ركذ امإو (امبر

 : ملعأ هللاو هيلع ديزمال ىذلا هجولا ىلع هانلصفو اح

 أرقا اروشنم هاقلي اباتك ةمايقلا موي هل جرخنو هقنع ىف هرئاط هانمزلأ ناسنإ لكو ىلاعت هلوق

 (ابيسح كيلع مويلا كسفنب ا كياتك

 : لئاسم ةيآلا ىف نأ ملعا

 : هوجو مظنلا ةيفيك ىف (ىلوآلا ةلأسملا)



 او ةيآلا «ةرصيم رابنلا ةيآ انلءجو» ىلاعت هلوق

 تهذ اذإ ىتماو ماو هوحأ هتوح + لوقت ,رثألا ناهذإ": ةقللا قوما ىعمو . .وضلادتع للنلف

 اوغتبتل) هلوق ىف ماللا نآل كلذو « ىلوأ لوألا هجولا ىلع ةيآلا هذه ىف ولا لمح : لوقأو ؛ هرثأ

 . ليللا ةيأ وع وهو « لبق نوكذم نوه اع# قلغقم (باسحلاو نيئسلا ددع اوملعتلو مكبر نم الضف

 رمقلار ون ةدايز ىلعو حن اانامحاذإ : هللا لضف ءاغتباف .ءويام]ليللا ةيآ وو ةرصبم راهنلا ةيآلعجو
 نأ اوئيب براجتلا لهأو . رمقلا رون: لاوحأب .فلذخت ةلاخلا هذه .لوصض تينس.نآإل  هتانطقنإو

 راحبلا لا وأ لثم :؛ هحلاصمو ماعلا اذهلاوحأىف ريظع رثأ هلروتلا ريداقم ىف رمقلا لاو>أ فالتخا

 رون ةدايز ببسب اضيأو . مهمتك ىف ءابطألا هركذام ىلع تابرجتلا لاوحأ لثمو : رزجلاو دملاق

 هيؤر ىلع ةينبملا ةيبرعلا نونسلا لصحي روهشلا ةدواعم ببسبو « روهشلا لصحي هناصقنو رمقلا

 لوقأو . ىلوأ هانركذام ىلع وخلا لمح نأ تيثف (باسحلاو نيئسلا ددع اوملعتلو) لاق اي ةلهألا

 لوق ةمص ىلع رهاق ميظع ناهرب اضيأ وهف ؛رمقلا هجو ىف لصاحلا فلكلا ىلع وحلا انلمح ول : اضيأ

 دنع طيسسإ مرج رمقلا مرج نآلف «أدبملا ىف موق ةح ىلع هتلالد امأ ؛ داعملاو أدملا ف نييلسملا

 لدي وحلا بيسب ةلصاخلا'ةفلتخلا لاو لا لوصخل « تاذفضلا :هبانقتم نوكت .نأ بج وف , ةغددالقلا

 . ىوقلا رونلاب هئازجأ ضعب صصخ راتخلا لعافلا نأ لجل لب ؛ ةسيبطلا ببسي سيل هنأ لع

 . تاذلاب بجومال راتخم لعاف ملاعلا ربدم نأ ىلع لدي كلذو « فيعضلا رونلاب هئازجأ ضعبو

 لثم ؛ ءوضلا ةليلق ماسجأ رمقلا هجو ىف زكترا هنأ « هنع راذتعالا ىف ةفسالفلا هركذام نسحأو

 مرجال ءردقلا مرجنم أوض لقأ مارجألا كلت تناكاملف ؛ كالفآلا مارجأ ىف بك اوكلا زاكترا

 ؛ مصخلا دوصقم ديفي ال اذهو « نانالا هجو ىف فلكلاك رمقلا هجو ىف مارخآلا كلت تدهوش

 رمقلا ءازجأض عب ىف ةيناملظلا مارجالا كلت تركسترا لف ءازجالا هناشتم ناكاملرمقلا مرج نآل

 مرج كلفلا نآل كلذو ءبككاوكلا كاوحأ ىف كلسمتي قيرطلا اذه لثمتؤ ؟ ءازجتإلا راس نود

 رئاسفف هلوصح نم ىلوأ هبناوج ضعب ىف بك اوكلا مرج لودح نكي م ءازجالا هباشتم طيسب

 لجالل كلفلا نم نيعملا عضوملا كلذب بكوكتلا كلذ صاصتخا نأ ىلع لدي كلذو ؟ بناوجلا

 رثؤملا نأ ىلع هيبفتلا اهداربإو اهريرقت نم دارب امنإ لئالدلا هذه لكو « راتخما لعافلا صيصخت

 . ملعأ هللاو تاذلاب بجوم ال رايتخالاب لعاف ملاعلا ىف

 ةئيضم ىأ ةرض اوك ىتعنن نأ : لوألا : ناهجو هيفف يك ةرصب» رابغلا ةيآ انلعجو ل هلوق امأ

 ببسملا سال اقالطإ ةءاضالا ىلعراصبالا مسا قلطأو «ناصبألا لوصتلم بتس ةداضآلا نآل كل.

 : هلوقك , هيف نورصبي سانلا ٍراص اذإ راهنلا رصبأ دق : لاقي ةديبعوبأ لاق : يتاثااو . ببسلا ىلع



 ةيآلا«نيتيآ راهنلاو ليللا انلعج وو ىلاعتهلوق ١

 لمكيال نامزلاو تقولا كلذكف ٠ هباشتملاو مكحملا ركذب الإ مترال فيلكتلا نم دوصقملا نأ

 . ليللاو راهنلاب الإ هب عافتنالا
 ىتال ىدهب نآرقلا اذه نأ ةمدقتملا ةيآلا ىف نيب امل ىلاعت هنأ مظنلا ريرقت ىف (ىلاثلا هجولاو)

 ركذب هفدرأ مرجال ؛ ةوبنلاو ديحوتلا ىلع ةلادلا لئالدلا ركذ الإ سيل موقألا كلذو « موقأ ىه

 . لفسلاو ىولعلا ملاعلا بئاخيوهو ؛ ديحوتلا لئالد

 ةلاح نمو ةفصرلا ةفصنم القتنم ىأ الوم هنوكب ناسنالا فصو امل هنأ 4 ثلاثلا هجولا )9

 لاقتناو ء دضلابو ةيلظااىلا رونلا نم لاقتنالاوهو ؛ كلذك ملاعلا اذه لاوحأ لكنأ نيب « ةلاح ىلا

 : ملعأ هللا و دضلاب و ناصمنلا للا ةدارقلا نم رمل

 :نالوق (نيتيآ راهنلاو ليللا انلعجو) هلوق ىف «ةيناثلا ةلأسملا)

 امهلعج ىلاعت هنأ : ىنعملاو . راهلاو ليللا سفن نيتيآلا نم دارملا نوكي نأ «لوالا لوقلاإل

 ؛هل رياغمرخآلل داض» امهنمدحاو لك نآلف : نيدلا ىف امأ . اندلاو نيدلا حلاصم ىلع قلخلل نيايلد

 اهل دبال لب ءامهتاذل نيدوجوم ريغ امهنأ ىلع لئالدلا ىوقأ نم ؛ ماودلا ىلع نيبقاعتم امهنوك عم

 ليللاب الإ متتال ايندلا حلاصمن آلف : ايندلا ىف امأو . ةصوصخلا ريداقملاب امهردقيو امهريدي لعاف نم

 لف كئلاو تككلا صحت امل راعلا كلولرو هج اواو نيوكسلا لصح ا لللا الولف «رابلاو

 . شاملا هت

 راهنلاو ليللا ةيآ ىف ةفاضالا نوكست : لوقلا اذه ىلعو «ليللا ةيآ انحف ىلاعت لاق مث

 هريظن و . ةرمصبم زاهنلا سفن ىه ىتلا ةبآلا انلعجو للا ىه ىتاا ةيآلا انو>ف : ريدقتلاو « نيبتلل

 للا | لح دالبب كلغ د,:ءاضيأ لاقيرو ؛.ليللا' نسفن نه ليللا ةيآ كلذكتف-« هتاذّزو ءىثلا نتبفن: انلروق

 .انههب كاز كف ,٠ ناءارخ اره ىلا البلا كحد أ

 انوحف ءرمقلاو سمشاا ديرب نيتيآراهللاو ليللا ىرين انلعجو دارملا نوكي نأ (ىناثلا لوقلا ١

 : نالوق رمنقلا ىحم نيشفت ىفو ٠ رمقلا ىهو ليللا ةيآ

 لوأ ىف ودبيف ؛ رونلا ىف ناصقنلاو ةدايزلا نم رمقلا ىف رهظيام هنم دارملا 4لوآلا لوقلاإل

 اليلق صاقتنالا ف ذخأي مث , الماك اردب ريصي ىتع هرون ديازت, لازيال مث «لالهلا ةروصىف ألا

 احمل لإ ا دوال نأ الز ىلا ولف كلف اال

 رمقلاو سمشلا نأ ىوري ههجو ىف رهظي ىذلا فلكلا رمقلا وحن نم دارملا 4 ىناثلا لوقلاوإل

 رمقلا هجو ىلع هحانج سمأف مالتسلاو ةالصلا هيلع ليربج هللا لسرأف ءءوضااو رونلاىف ءاوس اناك



 ١١ ةيالا «نيتيآ راهللاو ليللا انلعجو» ىلاعت هلوق

 را انج 0 لآ نوحي نيب راملاوزبل النحت

 _- رس ع نا

 ا 6 000 اسحلاو نينسلا د ددع اوُلعَلَو : بر نم 0 اومن

 اللصفت ١١١«(

 0 ءاضم فذ هنأالإ (عديو) هلوقىف قر ولا تايثإ : سايقتلا (عبارلا ثحبلاإ)

 فوسو . ةينابزلا عدنس) هريظنو « عفرلاعضومفف امال 9 فذحت مل امأ ء ظفللا ىفرهظيالهنآل
 مالك اذه اباوص ناكل ءايلاو واولاب ناكولو (رذنلا نغت اف . دانملا داني مويو . نينمؤملا هللا تؤ

 تايثإناف رييغتلاو فيرحتلا نع ديجلانآرقلاا ذه مصعدق هناحبس هنأ لعل دياذه نإ : ل وقأو . ءارفلا

 اذه نأ ىلع لدي ةدودعملا عضاوملا هذه ىف امهتاثإ مدعو نآرقلا ظافلأ رثك أ ىف واولاو هان

 . هلقع ةوقو همهفرادقمب هيف فرصتي مل ادحأ نأ وجت اج لفات و

 : نالوق ناسنالا اذه ىفو « ال وجع ناسنالا ناكو إل ىلاعت لاق م

 هدسج ىلإ رظن هترس ىلإ حورلا تبتنا امل هنأل كلذو « مالسلا هيلع مدآ «لواآلا لوقلاإ)
 (الو ناسنالا ناكو) هلوق وهف ءردقي 1 ضيرنبل بهذف هجعأف

 اهكرتولو « ةلجع نع ىرعيال سانلا نم ادحأ نآل ؛ سنجلا ىلع لوم هنأ (ىناثلا لوةلاوإ)

 ناك:لوألا لوقلا وه دارملا نوكي نأ ريدقتب : لوقأو ٠ ايندلاو نيدلا ىف هل حلصأ اهكرت ناكل

 نأ ىنعملا ناك مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ىلع ناسنالا انلمح اذإ انآل ؛ىناثلا لوقلا ىلإ ادئاع دوصقملا

 لكلا ةمزال ةفص هذه نوكنت نأ باو ةلجعلا هذبب افوطوم ناك امل ر شيلا لضأ ناك ىذلا ذا

 1 ملعأ هللاو ىتاثاا لوقلا ىلإ ادئاع دوصقملا ناكف

 الضف اوغتبتل ةرصبم راهنلا ةيآ انلعجو ليللا ةيآ انوحف نيتياراهنلاو ليللا انلعجو إل ىلاعت هلوق

 « اليصفت هانلصف .ىث لكو باسحلاو نينسلا ددع اوملعتلو مكبر نم

 : :لئاسم ةيآلا ف

 : هوجو مظنلا ريرقت ىف (ىلوالا ةلأسملا)

 نآرقلاوهونيدلا معن نم قالا ىلإ لصوأامةمدقتملا ةيآلاىف نيب امل ىلاعت هنأ (لوآلا هجولا ل

 جذتم نآرقلا نأ اكو (نيتيآ رامللاو ليللا انلعجو) لاقف ايندلا معن نم مهلا لصوأ ام ناييب هعبتأ

 يو ؛ ليللاك هباشتملاو « راهنلاك مكحاف . ليللاو راهنلانم بكرم رهدلا كلذكف ؛ هباشتملاو مكحنا نم



 ١ 1 تف اظل لا اع 6 لاخا| سدني هرعت 2 اسرلا هش يي 2 10

 ١© الوحع ناسنالا ناكو ريخلاب هءاعد نقلا ناكلالا عديو

 ؛ ةرخآلاب ناميالانوركسني اوناكام مهو . دوهيلا لاو>أ حرش ىف ةدراو ةيآلا هذه : ليق ناف

 (املأ اباذع مل اندتعأ ةرخآلاب نونمؤيال نيذلا نأو) هلوق عضوملا اذهب قيلإ فيكف

 ” نانلار ( ننال تامقلار تاارثلا نو ركشي "وبلا "رثك 1"نأ : انهادأ :«نايااوج ةنعاانلق

 نيركنملاك اوراص لولا اذه ىف مهف (تادودعم امايأ الإ رانلا انسمت ىرل) لاق مهضعب نأ
 , لعأ هللاو ةرخلل

 : ثحابم ةيآلافو الورع ناسنالا ناكو ريخلاب هءاعد رشلاب ناسنالا عديوإ) ىلاعت هلوق

 هذهب هصخو نآرقلا هيلعهتلالزنأ نأدعب ناسنالا نأوه مظنلا هجو نأ عا 4لوآلا ثحبلاإل

 ىلع مدعي و 0 هتانايب لا عوجرلاو ةعئارشل كسفلا نع لدعي دق ؛ ةلماكلا ةماركسلاو ةميظعلا ةهمتلا

 : لا روإ | لع كلاب ناسالا ءاعد نم دارملا ىف فلتخا «ىلناثلا ثحبلا إل

 نم قحلا وه اذه ناك نإ مهللا) لاق ثيح ( ثرحلا نب رضنلا : ةنم دارملا (لوالا لوقلا )

 ١ :نولوش كورخاو : هللا ب اذعي انتئا : لوي مدل ناكف ' هتبق رتب رضو هءاعد هللاباجأف (كدنع

 . لوقي اهف “بذاك ًادمنأ داقتعاو لهجلل كلذ اولعف امنإ و .:نيقداض متنك نا دعولا اذه ىم

 كلا لوا . كافزهنلاو و هلهأاو هةسفن نمل نجما كفو قف ةنأ دازملا (ىناثلا لوقلاو)

 تنب ةدوس ىلا عفد ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ىورو . كلمل ريا ىف هل باجتسي اي رشلا ىف هل

 تمان الف 2 هفاتكن مدل تخوف دقلا مأىكشن ؟ نكت كلام : هل تلاقف ليللاب 53 لبقأف ريع ةعمز

 مالسلاو ةالصلا هيلعلاقف . هنأشب لعأف هباعد مالسلاو ةالصااهيلعىنلامبصأ ايلف « برهو هديجرخأ

 سو هيلع هللا لص ىنلا لاقف ء اهدي هللا عطقي نأ عقوتت اهدي ةدوس تعفرف «اهدي عطقا مهلا

 ا” بضغأ رشب ىنآل ةمحر لهأ نم اباذع قحتميال .نم ىلع ىناعد لعحي نأ هللا تلأس ىنإ»

 «اهدب ةدوس درتلف « نومضغت

 ءىثل ابلط ءاعدلا ىف غلابي دق ناسنالا نأ : دارملا نوكي نأ لمتحي : لوقأ « ثلاثلا لوقلاوإل

 لاح هلهجل هبلط ىف غلاب وهوه زرضو هرش: عبنم نوكي ءىثلا كلذ نأ عم ؛ هيف هريخ نأ دقتعي

 صحف:ه ريغ رومالا رهاوظب ارتغم الوحي هنوكل لمعلا اذه لثم ىلع مدقي امبإو ؛ءىثلا كلذ



 ١ ةيآلا «تاحل ايجلا نولميعي نيذلا نينمؤإلا رشبيو», كامن: هلوق

 و: امفتسم نددلا اذ 0 إع لدي (افينح ميهارإ ةلم اي انيد) ىلاهت رق نأ عار

 اذه انل 0 هآلا رئاس نم موقأ نيدلا اذه نأ ىلع لدي (موقأ ىه ىتلل) ةيآلا هذه ىف

 ىنعم لوصح ناك م . ةماقتسالا ىنعم ف ناكرتشي نيئيش يف حصي ايمنإ ؛ كاَذ نم موقأ ءىثلا
 دارملان اإل لاتع اذ « ةناثلا ةراوصلاوف هلوصح نم. لك أو رثك ١ نييرروصلا ىدكإ ف تاتتمألا

 ناكف : لا اقدبصو اح ءىثلا نوك ىف توافتلا لوخدو . اقدصو اَقِج هنوك اهقتسم هنوك نم

 ؛ ريبك هللا ىأ ربك أ هلأ : انلوقك لعافلا ىنعمب ءاج دق لعفالا ظفل نأ الإ . ازاجم موقأ هنأب هفصو

 رهاظلا ىلع ظفاللا اذه لمحي وأ ؛ ناورم ىنب الداع ىأ ناورم ىنب الدعأ صقانلاو جيشا : اناوقو

 . ملعأ هللاو . فراعتملا

 ةعيرشلاوأ ةلمالىدهم :ريدقتلاو . فوذع ف وصومل تمن (موقأىه ىتلل) هلوق (ىاثلاشحبلا))

 نآرقلا ف لامتسالا ةريثك ةيانكلا هذه لثمو . قرطلاو عئارشلاو للملا موقأ ىه ىتلا ةقيرطلا وأ

 . نسحأ ىه ىبلا ةلصخلاب ىأ (نسحأ ىه ىتلاب عفدا) لوك

 فصوملاعت هنأ لعاف 4 اريك ارجأ م نأ تاحلاصاا نولمعينيذلا نينمؤملا رشبيو إل هلوق امأ

 تافصلا نم عاونأ ةثالثب نآرقلا

 . هريسفت رم دقو « موقأىه ىلل ىده هنأ «ىلو ألا ةفصلاإل

 ىلو ألا ةفصلا نآل كلذو « ريبكلار جالاب تاحلاصلا نولمعينيذلا رشبي هنأ 4 ةيناثلا ةفصلاول

 رهظي نأ بجو ؛ حلصألا لمعلاو بوصأللا داقتعالا ىلا ايداه نرآرقاا نوك ىلع تلد امل

 حبرلا ديفي نأو دبال موقاألا قيرطلا نآل ريبكلا رجالا وه كلذو ء رثأ حالصلاو باوصلا اذهل

 ١ مظعالا عفنااو ربك الا

 نآل كلذو (املأ اباذع مه اندتعأ ةرخآلاب نونمؤيال نيذلا نأو) هلوق 4 ةثلاثلا ةفصلاو إل

 بجويهلرت كإذكف : مظعالا لك آلا عفنلا هلعافلبج وياك« حلصألال معلاو بوصالا داقتعالا

 . لكك آلا مظعالا ررضلا هكراتل

 كلو انيك ا مل نأ) هلوق ىلع فطع (ةرخآلابنونمؤيال نيذلا نأو) هلوق.نأ معاو

 اديز ترشب : هلوق هريظنو ٠ مهئادعأ باقعب و مماوثب ةراشبلا نم نيعونب نينمؤملا رشب ىلاعت هنأ

 . عنميس هودع نأبو ىطعيس هنأ

 ؟ باذعلاب ةراشبلا ظفل قبلي فيك :ليق:ناذ

 هلوةك ءرخآلا ىلع نيدضاا مسا قالطإ باب نم هنإ لاقي ا مكهتلا ليبس ىلع روكذم :انلق

 ( اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو)

 03 تع --00



 ا ىدبو نآر هلا أذه هدانا او

 _- 72262 ه- ََ مذ مْ 0

 نواب نيذلا نينم هولا رش و موقأ 3 ىتل ىدهب ناقل ادهاذِ
 ا اس | رس

 هرثاش عهدة رم ع2

 مه اندتعا ةحألا لونه ال نيل نو كاد م 1 مدلل اا طلال

 معا 2 2-5 هذ 2 هذ 24

 5ك ةبوقع اولعفام ب اولعفف « انثعب نم كيلع انثعب نأ : ىنعي «اندع متدع 0 لاق مث

 ناف ؛كنع باذعلا اذه لازأف مكمحر مث . صصاعملا باكترا نع هب اورجذنتو هب اوعفتنتل ةظعو

 امنإو : لافقلا لاق . ىرخأ ةرم ايندلا ىف مكيلع ءالبلا بص ىلا اندع ةيصعملا ىلا ىرخأ ةرم متدع

 ندأك د]و) كنار ىب نع اريخا ف ارغالا ةروش ىف ىلاغت هلوقل انندلا ٍتاَذَع: لعاةيالا هذه المخ

 دق مهنإوىأ (اندع مثدع نإو) لاق مث (باءذعلاءوس مهموسي نم ةمايقلا مو, ىلا مهيلع نثعبيل كبر

 ةارولا ف رزان .تاقلف ملسو هيلع هللا لص دمحم يانكتلا رهو عذب الاق لف ىلإ اودع

 عاقنيق ىببو ةظيرقو ريضنلا ىنب لع ىرج . برعلا ىديأ ىلع بيذعتلاب مهيلع هللا داعف ؛ ليجنالاو

 . ناطاسال و رمل كلمال ةيزجلاب نوروهقم مهنم نوقابلا م ءالجلاو لتقلا ند ىرجام رييخ دوو

 , لعافلا ىنعمب نوكي نألمتحيف ليعفريصحلاو « ا ريصح نيرفاكلل منهج العجول ىلاعت لاق مث

 ؛ ممل اروصحم اعضو» اهانلعج فأل ل كرك نأ لمح مل ةرصاح منهج انلعجو ىأ

 كلذ عقيىذلاو « هنع سانلا ضعب تلفتي دق هنأ الإ ايوق اديدش ناكنإو اندلاباذع نأ ىنعملاو

 ةايندلل |( سا كركي كافى الا تاذع اهأ و .رخآ قيرطتامإ كوول انام هع صلحت باذعلا

 دعب مل نوكيو هانئفصوام ايندلا باذع نم مل ماوقالا ءالؤهف ؛ هنع صالخلا ىف ءاجرال هب اطيح

 . ادنأ هن نوضلخت الو تاهجلا عيمج نم مم اطيح نوكيام ةرخآلا باذع نم كلذ

 نأ تاحلاصلا نولمعي نيذلا نينمؤملا رشبيو موقأ ىه ىتلل ىده نآرقلا اذه نإ إل ىلاعت هلوق

 4/ملأ اباذع مه اندتعأ ةرحالاب نومي الا ونلا نأ ١.5 اخ مهل

 هيلع هللا لص هللا لوسرب ءارسالا وهو نيصاخلا هدابع ق> ىف هلعفام حرش امل ىلاعت هنأ ملعا

 طيلستوهو نيدرمتملاو ةاصعلاق>ىف هلعف امو « مالسلاو ةالصلا هيلع ىسومل باكل ءاتيإو . لسو

 كلر كاملا ةفالكل 1ع لك تجري ها ةغاط نإ لع انني كلذب ناكا ب هييلع مالا علوا
 (1 تأ نفل لل نيس ناكرقلا ذه نإ لاقف تارقلاب لك ىثآ ءرجالا « ةماررغو ةيلب لك



 ١ 4 ةيآلا . مح ري نأ كبر ىسع ٠ ىلاعت هلو

 ةفرعمب نآرقلا ريسفت ضارغأ نم ضرغ قلعت الو ٠ ملاوحأب ملعأ هللاو ؛ كلملا نيطنطسق

 . ماوقألا ءالؤه نايعأ

 مثانثعب ةرخآلا دعو ءاج اذاف : هريدقت فوذحم (ءاج اذاف) هلوق باوج 4( ةيناثلا ةلأسملاإ)

 (انل ادابع كيلع انثعب) هلوق نم هيلع مد-قتام ةلالدأ فذحلا اذه نسح امئاو مكهوجو اؤوسيل

 :ناتلاس ةفو (مكهوجو اؤوسيل) لاق مث

 راثآ نال ؛ هوجولا ىلا ةءاسالا ازعامناو , هنزحأ ىأ هءوسي هءاس : لاقي (ىلوآلا ةلأسملا)

 تربظ بلقلا ىف حرفلا لصح ناف ؛ هجولا ىلع رهظت اما بلقلا ىف ةلصاحلا ةيناسفنلا ضارعالا

 ةربغلاو حولكلا رهظ بالا ف فوخلاو نزحلا ل صح ناو . هجولاىف رافسالاو قارشالاو ةرضنلا

 ىنعملا اذه ريظنو « ةيأآلا هذه ىف هوجولا ىلا ةءاسالا تيزع بيسلا اذهلف ٠ هجولا'ىف داوسلاو

 . نزاآرقلا ىف ريثك
 ىنملل ةقفاوم ىهو : ىدحاولا لاق « ةيياغملا ةغيص ىلع اًؤوسيل : ةماعلا أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا)١

 نورسأيو نولتقي نيذلامم مهمل , ةقيقحلاف مهمنؤوسي نيذلا مث نيثوعبملا نأ وهف ىنعملا امأ . ظفللو

 (ءوسل) ةزمحو مصاع نعركبوبأو صاع نبا أرقو (دجسملا اولخديلو) هلوققفاوي هنالف ظفللا امأو

 هناحبس هللا ّ ما امإ : ةثالث ءامشأ دحأ نوكي نألمتح دحاولا كلذو « دحاولا ىلا لعفلا داتسإ لع

 كلذ نوكي نأامإ و . ىلاعت هتلاىلا دئاعريمض كلذلكو ءانددمأو اندر مث : هلوقوه مدقت ىذلا نأل

 نيسحالو) ىلاعت هلوةك ردصملا ىلع لدي مدقتملا لعفلاو (انثعب) هلوق هيلع لدو ثعبلا وه دحاولا

 ارقرو مكهوجو دعولا ءوسيل : جاجزلا لاقو (مل اريخ وه هلضف نم هللا مات آ امب نولخبي نيذلا

 :انددمأو يلع انثعي : هلوةك ىلاعت هللاىلا لعفلا دانسا ىلع اذهو نونلاب ىناسكلا

 لاق .:كلله] ه هريت و كله اذا اربت ءىثلا ريت : لاقي 0 اولعام اوربتيلو إل ىلاعت لاق مث

 "300 : ليق هنمو « هتربت دقف اتتفمو ارسكم هتلعج ءىثش لك : جاجزلا

 (ارامتالإ نيملاظلا دزت الو) هلوقو (نولمعياوناكام لطابو هيف مهامربتم ءالؤه نإ ) ىلاعت هلوق هنمو
 مهناطلس مادامىأ ؛ نيبلاغ اوماداماوربتيو لمتحو « هباورفظوهيلع اوبلغاملمتحي (اولعام) هلوقو

 هقدص ىف كلا ةلازإو ربا قيقحتىنعم ىلع ردصبلل ركذ (اريبت) هلوقو « ليئارسإ ىنب ىلع ايراج

 .هيلع اويلغام اويزض ون اورعدل و < ىدملاو ة:اقح ,ىأ (ايدلكتا فارما ملكو) هلوقك

 هماقتنا دعب مكنع وفعيو ؟كمحري نأ مكبر لعل : ىنعملاو «مكحري نأ مكبر ىسعل ىلاسعت لاق مث

 . ليئارسإ ىنباي مكنم



 ةيآلا «مكهوجو اًووسيل ةرخآلا دعو ءاج اذافر لات هلوق ١ هر

 م١ رصد نيارفاكلل

 «اريصح نيرفاكلل م4ج انلعجو اندع مدع

 : لئاشم هفر

 لتقلاب مودصق اماوقأ مهيلع طلس اوصعاملا مهنأ مهنع يح ىلاعت هنأ معا (ىلوآلا ةلأسملا)

 نإ مهنأ رهظ كلذ دنعف ٠ ةلودلا مهلع داعأو ةنحلا كلت مهنع لازأ اوبات املو٠ ىسلاو ببنلاو

 ررقت دقو ٠ مهسفنأ لإ أتاك دوف ةيصحملا ىلع ريكا نا: مهسفنأ لإ ع كلو اوءاطأ

 لاق ىلا ااذكبلف' ادلب اهلإ ةءاسالا أو "كؤلظم نحت رافنلا عل .ناسحآلا نأ لوقعلاق

 (اهلف مئأسأ نإو كسفنال متسحأ متسحأ نإ | ىلاكت

 متسحأ متسحأ نإ انو : ريدقتلاو , رامضإ نم انهه دبال : ىدحاولا لاق 4ةيناثلا ةلأملا)

 كلت ةكريب نأ ثيح نم مكسقنأ ىلا متسحأ دقف تاعاطلا لعفب متتسحأ نإ : ىنعملاو , كسفنال

 مكسفنأ ىلا متأسأ تامرحما لعفب متأسأ نإو ٠ تاكربلاو تاريخا باوبأ مكيلع هللا متفي تاعاطلا

 "تاتو ةعلا تار مكيلع هللا حيتفي ىصاعملا كلت موشب نأ كبح

 اهيلعف وأ اهيلاف : ىنعملاو لباقتلل (اهلف مأسأ نإو) لاق امنإ : نويوحنلا لاق 4«ةثلاثلا ةلأسملا)

 كير نأب اهرامخأ كثدحت ذئموب) ىلاعت ةلوقكا : صضعل ماقم امضعب موه ةفاضالاا فورح د 2

 : الإ ىأ لك حرأ

 هبضغيلع ةبلاغ ىلاعت هللا ةمحر نأ ىلع لدت ةيآلا هذه تاراشالا لهأ لاق 4ةعبارلا ةلأسملا)

 منع كحاملو (مكسفنال متلسحأ متتسحأ نإ) لاقف نيترم هداعأ ناسحالا مهنع ىكحامل هنالك

 بلاغ ةمحرلا بناج نأ الولو (اهلف متأسأ نإو) لاقف ةدح.او ةرم اهركذ ىلع رصتقا ةءاسالا

 . كاذك ناك امل الإ و

 : لئاس٠ هيفو («ةرخآلا دعو ءاج اذاف إل ىلاعت لاق مث

 مهمادقإ ىه ةريخألا ةرملا هذهو « ةريخآلا ةرملادعو هانعم : نورسفملالاق «ىلر ألا ةلأسملا)

 ليابلارصنتخم مهيلع ىلاعت هللا ثعبف : ىدحاولا لاق . مالسلاو ةالصلا اههيلع ىحيو ايركز لتق ىلع

 دهشل خيراوتلا : لوقأ سدقملا تيب برخو لتقو ليئارسأ ىب ىسف هيلا هقلخ ضخبأ ىموجلا

 مالكسلاو ةالظلا اميل اير كوو ؛ىحكو ٠ :مالتسلاو ةالصلا هيلع ىلع ثقرو لبق ناك صنت نأب

 : هل لاقي مورلا نم كلم ءالؤه ببسب دوهيلا نم مقتنا ىذلا كلملا نأ مولعمو « ةلواطت» نينسب



 00 0 ١ ةا/ ةيآلا «كسفن أل متسحأ ةسحأ نإو دإح ا
0 3 

 ةرخآلا د 0 وو ءا ا اهلف 2 نإو مكسفنأل متلسح مسليلحت | متلسحا نإ

 7 دلو ةر 01 ٍجدِجَسملا ا وادي مككحموجو اووي
 0-2011 مسوس اس اس سس مرث“ا هد ةهرل_س ع هز 00 2

 منهج انلعجو ًاندع مدع نإ كمح رب نأ مكبر ىسع < اري |

 قدصلا لا عل هللأ ريخ بالقتا مزمل تسأل منع داسفلا كلذ 0 مدع“ : لوقتف اذه تدل اذإ

 مدع ناكف « لاحم كلذ لكو « الهج قملا هيلع بالقناو . الطاب مزاجلا همكح بالقنإو .ابذك

 مهنأ عم , عفرلاو خسنلالبقي ال ايرورضابجاو هيلع مهمادقإ ناكف , الاحم داسفلا كلذ ىلع مهمادقإ

 نعىبني دقو : هنع دصيو ءىثب صأي دق هللانإ : انلوق لع, لدي كلذو « هلعف لعاونعل و هكرتيب اوفلك

 5 ةيآلا هذه لالا هوجو دحأ اذهف 03 هليصحتب ىضعيو ءىش

 (ديدش سأب ىلوأ انل ادابع مكيلع انثعب) ىلاعت هلوق ةيآلا هذبب لالدتسالا ىف (ىناثلا هجولا)

 ىذلا وه هنأ ىلاعت نيبف , رسآلاو ببنلاولتقلاب ليئارسإ ىب لع اوطلست نيذلا كئلوأ دارا

 المتشم ناك مدالوأ رسأو : ملاومأ بهنو ليئارسإ ىب لتق نأ كش الو « ليئارسإ ىنب ىلع مممعل

 ( كيل انثعب مث ) هلوقب هسفن ىلإ كلذ لكفاضأ ىلاعت هنإ مث . ةميظعلا ىصاعملاو ريثكلا ملظلا ىلع

 . ىلاعت هللا نم ةيصعملاو ةعاطلاو رشلاو ريخلا نأ لع لدب كلذو

 ماوقألا كتل وأم أ ىلاعت هنأوه (مكيلعانثعب) نم دارملا : لوآلا : نيهجو نم هتغ قالا تاخأ

 صال ثيح نم ىلاعت هللا ىلإ لعفلا كلذ فيضأف , داسفلا نم مهبف ربظ امل ليئارسإ ىنب وزغب

 ليئارسإ ىب نم فوخلا انيق امو ؛ ليئارسإ ىنب نيبو مسمي انيلخ دارملا نوكي نأ : ىناثلاو

 . عنملا مدعو ةيلختلا ثعبلا اذه نم دارها نأ مالكا لصاحو . مهمولق ىف

 روتلا قارخإ و: سدقملا كيب بيرك |ودعفا ندلا نال: فمش لوا ملعاو

 «فيعض اضيأ ىناثلاباوجلاو . ىلاعت هللارمأب كلذاولعف مهنإ لاقي نأ زوال ةاروتلا ظافحلتقو

 ةرابعف ةيلختلا امأو ؛بلقلا ىف ةيوقلا ىعاودلا ءاقلإو هيلع ةيوقةتلا نع ةرابع لعفلا ىلع ثعبلا نآل

 رخالاب نيدضلا ل ريسفت ةيلختلاب ثعبلا ريسفتف 2 كلت قاتلا 2 لعف كوالا 2 عنم لا عد نع

 . ملعأ هللاو هانرك دام: ةضو كرك ازال هتأو

 اووسيل ةرخآلا دعو ءاج اذاف اهلف متأسأ نإو كسل متسحأ متسحأ نإ ىلاعت هلوق

 نإو مكمحري نأ مكبر ىسع ارينت اولعام اوربتيلو ةرم لوأ هولخد اي دجسملا اواخديلو مكهوجو



 ةيآلا بالود أدعو ناكو ديد د ارزماك ُث دل و ١ ناب

 نا لإ لارا ا دزرب نأ كلما كلذ نما ةأزللا كلتتكيلطن لقااسا يوك 3 جوزت

 انددر 5 هلوق وهف اوناك ام 03 ىلإ اوعجرو ءايبنالا مف تماق ةدم دعب و « لعفف

 (مهيلع ةركلا كل

 تولاج مهملع طلس ىلاعت هللا نأ (انل ادابع مكيلع انثعب) هلوق نم دارملا نإ (ىناثلا لوقلاو إل

 تولاج براح ىتح تولاط ىوق ىلاعت هنأ وه (ةركلا ّك انددر مث) هلوقو ممدابأو مهكلهأى>

 . ةركتلا دوعبوهكاانف تاولاج له تح دواد ركل

 ليئارسإ ىنب نم بعرلا قلأ ىلاعت هنأ وه (انل ادابع مكيلع انثعب) هلوق نإ «ثلاثلا لوقلاوإ)

 اوذلابو ممودصقف سوجملابواق نع بعرلا كلذ لازأ مهيفىصاعملا ترثك املف ء سوجملا بولق ىف

 . مهك الهإو مهئانفإو مهلتق ىف

 امل مهنأ وه دوصقملا لب « مهنايعأب ماوقألا كئاوأ ةفرعم ىف ضرغ ريثك قاعتبالهنأ لعاو

 . مونفأو ممولتق اماوقأ مهيلعطاس ىصاعملا نم اورثكأ

 ءرايدلا لالخ ددرتلا ناسوجلاو سوجلا : ثيللا لاق «رايدلا لالخ او.اخ + ىلاعت لاق مث

 تفلتخاو . سدقملاتيب رايد رايدلاو « نيئيشلا نيب جارفنالا وه لالخلاو : داسفلا ف توببلاو

 كاقو لايف نم الولع يدع وأ .لاقو | وشتف سابع نبا ,ندف ااوساج :ريمسفت ق نيرسفملا]تاراع

 : ىدحاولالاق . هولي مل د-أق ب لهرايدلالالخاوفاط : جاجزلا لاقو ؛ اودسفأو اوثاع : ةبيتقنبا

 . ةولافاعب لكل ليت كلذ كللقلاو د وخلا

 ضقنلا لبقي ال امتح امزج ءاضق كلذب هللا ءاضق ناكىأ (الوءفم ادعو ناكوإإ ىلاعت لاق م“

 , مكيلع ةوقلاو ةلودلا انددرو مكءادعأ انكلهأ ىأ (ةركلا ,كل انددر مث) ىلاعت لاق مث «خدنلاو

 « هموقو هت ريشع نم لجرلا عم رفن نم هلصأو لاجرلا ند ددعلار يفنلا (اريفن رثك أ انلعجو)

 (ةقرف لك رم رفن الولف) هلوق دنع رغن ىعمز ان رك ذو: رداقلا)و ريدقلاك« دح او رفانلا و زيقنلا و

 (اذافخ اورفنا) هلوقو

 0 نيا دقات ةاضتلا هلأ مطوق ةعح ىلع ةيآلا هذهب انباحصأ جيتحا «ةيناثلا ةلأملا)

 اناعل و نيترم ب نضال » ىف ناتلستل ؟تاتكلا ى:ةليئارسسا ا ىلا :انيشقو) لاق الاخت هنأ“: كوالا

 مهنأ مهنعربخأ ىلاعت هنأ تبثف « متماربخلاو . مزجلا محلا . هتالاتحالقأ ءاضقلا اذهو(اريبك اولع

 ىلع مرجلا محل اهأ ع٠ ءاضقلا نآل « خيسنلا لبقيال امتح امزج اربخ ىصاعملاو داسفلا ىلع نومدقيس

 (الوعفم ادعو ٍناكو) لاقف ديك ًاتدي م ءاضقلا كلذ دك أ ىلاعت هنإ مث . هانح رشام



 اه ةيالا «باتكلاىف ليئارسإ ىنب ىلا انيضقو» ىلاعتدلوق

 آذآ آ

 ناعتلو ني 7 ضرألاف ندسفتأ باتكلا ف ليئارسإ ىبَلِ انكر
 راب

 هر 6

 ديدش سأب ًايأ ل ادابع 00 امال 0

 6 6 ص 56 لا الا ا

 مهيلع هر و 6 ادعو ناو رايدلا لالخ اوس

 رس ساس 6502 سموه هر اعو عوعغ ء

 تءاريق رك مك انلعجو نينبو لاومأيمك | :ددمأاو

 اولع نلعتلو نيترم ضرألا ىف ندسفتل باتكلا ىف ليئارسا ىنب ىلإ انيضقو ل ىلاسعت هلوت
 اع ناكر هايذلا نلذلخ اوتناك دع ما زل اذا مكيلع انثعب امهالوأ دعو ءاجب اذاف اريبك

 4(/ريفن رثكأ ةاناعجو نينبو كارد مكانددمأو مهلع ةركلا ,كل انددر مث الوعفم

 ىده ةاروتلا لعج هنأبو . مهيلع ةاروتلالازناب ليئارسإ ىنب ىلع هماعنإ ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 باتكلا ىف ليئارسإ ىنب ىلإ انيضقو) لاقف داسفلا ىف اوعقو لب « هادم اودتهاام مهنأ نيب « مك

 : لئاسم ةيالآ ىفو (نيتره ضرأألا ىف ندمعتل

 نهاضقف) هلوق هنمو , ماكحا نع ءايشألا عطق نع ةرابع ةغللا ىف ءاضقلا (ىلوألا ةلأسملا)

 : رعاشلا لوقو (تاومس عبس
 دوادا» + اهقاضق ةناتدو رسم انيلعو

 نال ؛ءاحيالل ةلص (ىلإ) ظفلو . مهلا انيحوأو كلذب مهانربخأو مانملعأ ىأ (انيضقو) هلوقف

 هلوقو ةاروتلا ماكحأ فالخو ىصاعملا ديري (نردسفتل) هلوقو . اذك مهلا انيحوأ انيضق ىنعم

 سانلا ىلع مؤالعتسا نوكي هنأ ىنعي (اريبك اولع نلعتلو) هلوقو رصم ضرأ ىنعي (ضرآلا ىف)

 (امهال وأ دعو ءاج اذاف) لاق 5 1 الع دق : ربجتم لكل لاقي هنال ءامظع ءالعتسا قملا ريغب

 ةرملا ف قاسفلا دعو ءاج اذإ هنأ : ىنعملاو (ديدش سأب ىلوأ انل ادابع كيلع انثعب ) نيترملا ىلوأ ىنعي

 ني>و) ىلاعت هلوق ةنمو ©« لاتقلا"نسأبلا و « ةذشو ةدتتو «سيدنشا ساب ىلوأ اموق .كيلع انلسرأ كرولا

 الاه نأ فارتلخا ء رك ايإ نيلذاخ مهنيبو مكنيب انيلخو مكيلع انلس 00 انتسب نتوء( اسأنلا

 انكشس وءاعلا نهرا اوريكتتوباومظنت ليئارسإىب نإ ةهايقأ؟ق قم: ذابعلا

 بهذوةاروتلا أرقي نم افلأ نيعيرأ مهنم لتقف.رصنتخي مهلع هللا طلسف نداسفلال وأ كلذو « ءامدلا

 نأ قفتاو لباب لهأ ازغ رخآ اكلم هللا ضيق نأ ىلإ لذلا ىف كانه :اوقبف هسفن ضرأ ىلإ ةيقبلاب



 ةيالا« انا اع ناك هنأ 2 ترا ةيرذوللاعت هلوق ١

 07 : ةيآلاىف مالكلا لصاحلوقأ . هللا سس ناكها 1ئأ (الكو) هلوق 4 ثلاثا ثحبلاإ)

 ةالصلا هيلع ىسوم في رشت هبيقع ركذ م * « ءارسالاب سو هيلع هللا ىلص دم فيرشت رك ذ ىلا

 ىده ناكامتإ ةاروتلا نأ نيب مث , ىده اهنوكب ةاروتلا فصو مث «هيلع ةاروتلا لازناب 0

 هذهةياعر دعب مالكلا |صاح عجرف ؛ديحوتلاوه كلذو « اليك و هللاريغ ذاخكا نعىهنلا ىلع هلامتشال

 ديحوتلارحبفف اقرغ ءرملا ريصي نأنم مظعأ ةبقنم الو فرشأ ةجردالو ىلعأ جارعمالهنأ بتارملا

 لئالد ىف ركفت ءركفت نإو ؛ هللاركذب قطن ؛قطن ناف « هتلاللعالإ رومألا نم صأىف لوعيال نأو

 (حون عم انلمح نم ةيرذ) لاق مث ؛هللابو هلل هلك ن وكيف . هللا نم بلط ؛ بلط ناو ىلاعت هللا هيزنت

 : نابجو ةيرذ بصن ىفو

 دهاجم لوق . اذهو حون عم انلمح نم ةيرذاي : ىنعي ءادنلا ىلع ابصن نوكي نأ ( لولا هجولاإ)

 مل: ليق هناك ءاتلاب أرق نم ةءارق ىلع اذه حصي امناو : ىدحاولا لاق ءادن اذه : لاق هنآل

 حون ةيرذ مهلك سانلا : ةداتق لاق ةنيفسلا ىف حون عم انلمح نم ةيرذاي كا كيج

 هلوق ناكف كتل وأ ةيرذنم مهلك سأن لاف . ثفايو 0 ماس : نينب ةثالث ةنيفسلا ىف هعم ناك هنال

 (مانلا اع .أا,) هلوق ماقم امئاق ء حو عم انلح نم ةيرذاب

 هللا ذختاو) هلوةكنيل وعفم ىلإ ىدعتي لعف ذاختالا نأ (ةيرذ) هلوق بصن ىف «ىناثلا هجولا ١

 ىلع ىنثأ ىلاعت هنإ مث ء اليكو ىنود نم حون عم انلمح نم ةيرذ اوذختتال :ريدقتلاو (اليلخ ميهاربا

 اذإ ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىور ؛ ركشلا ريثك ناك ىأ (اروكش ادبع ناك هنإ) لاف حون

 01 ار ناتسأ ىدذلا هلل داو لاق برش اذإ و.« ىعاجأ ءاش ولو ىمعطأ ىذلا هلل دمحلا» لاق لك أ

 9 1 له ىدسااذإو «ىبا عا ءاش ولو ىناك ىلا هتلر دمسا )ا لاق ستكر ا اذإ و . ىامطأ

 ةيفاع ىف هاذأ ىنع جرخأ ىذلا هلل دملا» لاق هتجاح ىضق اذإو «ىتافحأ ءاش ولو قاذح ىنذلا

 هدججو ناف هب نمآ نم ىلع هماعط ضرع راطفالا دارأ اذإ ناك هنأ ىورو «هسبح ءاشولو

 . هبات | احاتح

 ؟ هلبق امل هتمالم هجوام (اروكش ادبع ناكهنإ) هلوق : لبق ناف

 هداخلا هللغ اكونينالل 1 اوكا راتإ الو ,> كو نإ: نها او ديختتال لاق هنالكازيدقتلا : انلق

 معنلا نم ءىث لوصح ىريال ادحوم ناكول ار وكش دبعلا نوكي انإو « اروكش ادبع ناك مالسلاو

 . ملعأ هللاو هب اودتقا مابا نأ 5 «مالسلا هيلع حونب اودتقاف هموق ةيرذ متأو . هللا ل ضف نمالإ



 #١ ةيآلا«ليئارسإ ىنبل ىده هانلعجو باتكلاىسوم انيتأآو و ىلاعت هلو

 ا 0 نو ا 2
 ىبود نماوذختت ألق َ ىده هاند باتكلا ىسموم انيتاو

 ه«هل اس ال 2 2 سوما هام موو سر

 « 2 روك |نرع ناك هنإ حوت مادا 2١«( الكو

 ؛ هيلع لد ال ةيالا هذهف ؛ 7 قوفام ىلاو ت اومتدلا ىلا 5 أم ( ةعبارلا ةلأسملا)

 نع اقبط نيكرتل) ىلاعت هلوقب هيلع لدتسا نم مهنمو  مجنلاو ةروس لوأب هيلع لدتسا نم مهنمو

 . ملعأ هللاو فاس امكف ثيدحلا ةلالد امأو ٠ هعضوم ىف روكذم امهريسفتو (قبط

 اليكو ىتود نم اوذختت الأ ليئارسا ىنبل ىده هاناعجو باتكلا ىسوم انينآو إل ىلاعت هلوق

 « اروكش ادبع ناك هنإ حون عم انلمح نم ةيرذ

 : لئاسم ةيآلا َّى

 ةييغلا نم لقتتا اهيفو ٠ ةيآلا هذه لبق ىتلا ةيآلا ىف مالكلا نأ لعا («ىلوألا ةلأسملا)

 ةبيغلا ليبس ىلع هللاركذ هيف (ىرسأ ىذلا ناحبس) هلوق نآل « ةبيغلا ىلا باطلا نمو باطخلاىلا

 عيمسل | وه هنإ) هلوقو روضحلا ىلع ةلاد ظافلأ ةثالث هيف (انتايآ نم هيربل هلود انك راب) هلوقو

 نم مالكلا لاقتناو روضحلا ىلع لدي خلا (باتكلا ىموم انيت آو) هلوقو ةبيغلا ىلع لدي (ريصبلا

 . تافتلالا ةعنص ىمسي سكعلابو روضحلا ىلإ ةييغلا

 22 نأ ؛ سو هيلع هللا ىلص ادم ل ىلاعت هللا ركذ مةيناثلا ةلأسملا)

 لاف هات 1 ىذلا باتكلاب هلبق مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم مرك أ هنأ ةيآلا هذه ىف ركذو هب

 نم باتدكللا كلذ ةطساوب مهجرخم ىأ (ىده هانلعجو) ةاروتلا ىنعي (باتكلا ىسوم اني آو)

 ثاحبأ هيفو (الكو ىنود نم اوذختتالأ) هلوقو قحلا نيدلاو ملعلارون ىلإ رفكلاو لبجلا تابلظ

 ءاثلاب نرقانلاو © لما رسإ ىذ نع ارا ءابلاب (1و دس الار يرحم ولأ أرق «لوآلا ثحبلا ل

 : اوذختتال رحل انلق ىأ ؛ باطخلا ىلع

 نأ : اهدحأ : هجوأ ةثالث هيف (اوذختت الأ) هلوق نإ : ىسرافلا ىلع وبأ لاق (ىاثلا 0

 (نأ) نوكت نأ : اهناثو . اوذختت الل ىده هانلعجو . ىنعملا نوكيف لعفلل ةبصان (نأر نورك

 ىلإ اهنه فرصنا اي ةماعلا ةءازق ىف باطخلا ىلإ ةبيغلا.نم:ماللكلا فرصنا وأ: نيشفتلل ىلا :ىأ,ىكم

 ئهنلا ىلا ةيغلا نم فرضنا كلتكتف .(اوشما نأ مهنم الملا قلطناو) هلوق ىف مالاو . باطخلا

 : ريدقتلاو رمضملا لوقلا لع اوذختت لعجيؤ ةدئاز (نأ) نوكنت نأ : اهللاثو (اوذخنت الأ) هلوق ىف
 . اليكو ىتود نم اوذختتال انلقف ليئارسا ىنبل ىده هانلعجو

 «0. - رهن 6و



 ةيآلا «نايصبلا عملا وه نإ انثاأ !نمسارتلو لاق شلرف ١و

 . مانملاف هر ابؤر كلذ نأ تيدق « ساذ ١ ةنتفل أديس جارعملا ثيدح ناكف هب

 هريهطت وهنطب قش نم ىورام اهنم « ةديعب ءايشأى ع لمتشاجارعملاشيدح نأ (ةعبارلا ةيبشلا»

 ريهطت ىف كلذل ريثأتالو ةينيعلا تاساجنلاوه ءاملاب هلسغ نكمي ىذلا نآل « ديعب وهو مزمز ءامع

 هناللا الكعب وهو قاارنلا بوكر "نم ىو زام : و « ةمومذملا قالخالاو ةلطابلا دئاقعلا نع باقلا

 ةلاعرن هنأ <عوزانا ابمو © قالا لإ “ةجاس حاد: كالفألا ملاع ىلإ ملاعلا اذه نم هريس امل ىلاعت

 لا هللا ىلص ادم نإ مث ةالص نيسمخ بجوأ

 خسن ىضتقي اذهو : ىضاقلا لاق . مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ةقفش ببسب سمخ ىلإ نوسخلا داع

 لمتشم ثيدخلا كلذ نأ تبثف « لاخم ىلاعت هللا لع كلذو ءادبلا بجوي هنأو ءهروضح لبق محلا

 دي ذر ناك هلوبق زوال ام ىلع

 . اهديعنالف قبس دق ةيلقعلا هوج+ولا نع باوجلاو

 مالك اذهو (انتايآ نم هيرنل) هلوق وهو ىلاعت هللا هركذام 4ة يناثلا ةهشلا نع باوجلاو)

 ناو در 22 ناكلا لاوهأو هع طع جلا تار نأ :"لواللا ا: ةوجتو'هحرشاو انايضفت قؤأ ن

 تاريخىف بغر امبرف ةمايقلا موي ءادتباىفامهدهاش مث ؛ايندلا ف امهدهاشام مالسلاو ةالصلا هيلع

 امهعقو مظعيال ذئيخ جارعملا ةليل ىف ايندلا ىف امهدهاش امل امأ ؛ رانلا لاوهأ نم فاخ وأ ةنجلا

 نورك ذأ عنتمال : ىناثلا . ةعافشلل غرفتي ذئئيحو « امه بلقلا لوغشم قل ةمايقلا موي هبلق ىف

 : ثلاثلا . مهتحلصم وأ هتحلصم لماكتل ااينس :تزاض. «تكتالملاو .ءاسن الل جارعملا ةليل هتدهاشم

 ةدهاشم ع اةرتافلا زر ا ككلا نا تاولشلا لااوتأ .ههاشو, كلفلا دحص اذا هنأ دعت لادن

 هعورشف نوكي اهرابتعاب بلقلاف ةوق ةدايز هللصحتف . هنيعفف ةريقح هلاوهأو ملاعلا اذه لاوحأ

 هللا ةردق نياعزم نأ كلذ نيبي « ىوقأ ىلاعت هللا ءادعأىلا هتافتلا ةلقو . لمك أىلاعت هللاىلإ ةوعدلاف

 هريغو داهجلاىف هراكملا لاهتاىلع باقلا تايثو سفنلا ةوق ىف هلاح نوكي ال «بابلا اذه ىف ىلاعت

 لنلج مل نم: لا هيلع نورك ل فاح الا

 هيلا ةدئاعو هب ةصتخم ءارسالا كلذ ةدئاف نأ ىلع ةلالدلاك (انتايآ نم هيرنل) هلوق نأ لعاو

 . نييعتلا ليبس ىلع
 نأ نيبن ةروسلا هذه ىف ةيآلا كلت ريسفت ىلا ءاهتنالا دنع انأ 4 ةثلاثلا ةهشلا نع باوجلاوإل

 مانم ايؤرال نايع ايؤر ايؤرلا كلت
 كحيو ءاشيام لعفي وهف هلاعفأ ىف ىلاعت هللا لع ضارتعا ال (ةعبارلا ةيشلا نع باوجلاوإل

 . ملعأ هللاو ؛ ديريام



 ١6١ ةيآلا «اليل هدبعب ىرسأ ىذلا ناحبس» ىلاعت هلوق

 ةرياغم هسفن ن مع مكمزل زايف ىسفنو ىناذ لوقيف « هسفنىلإ هتاذ فيضي هنأسيلأ : اولاق ناذ

 . لاح اذهو . هتاذل

 ناف « لقعلا ضحمب كسمتتاممإ لب ؛ هوم ركذ ام انمزلي ىتح ظفللا درجم كسمتال نحن : انلق

 ةلآب رصييو ديلا ةل آب ذخأي دحاولا .ىثلا كلذو .دحاو دوجوم ناسنالا نأ ل علدب لقعلا حيرص

 كلذو : لاعفآلا هذهىف هلتال 1 ءاضعاللاهذهو « دحاو ءىش ناسنالاف .نذالا ةلآ عمسي و « نيعلا

 رياغم ءىث ناسنالانأ هوجولا هذبب تبثف «تالآلاو ءاضعألا هذهل رياغم ءىث ناسنالا نأ ٍلعلدي

 .دسحل|ليطررتنلا 1

 اذه ىلعو حورلا رهوج دبعلا نم دارها (هدبعب ىرسأ ىذلا ناحبس) لوقنف اذه تبث اذإ

 . دسجلاب ءارسالا لوصح ىلع ةلالد ةيآلا ىف قبب ملف ريدقتلا

  ناحبس) لاقي نأ هب قيلي الف « ةداعلل فلاخم ىمأب سيل حورلاب ءارسالاف : اولاق ناف

 (هدبعب ىرسأ ىذلا
 تافشاكملا عاونأ نم هحورل لصح هنإ : لاقي نأ دعب ال هنأل « ديعب اضيأ اذه :انلق

 لاؤسلا هجو ريرقت اذهف : هب امثال مالكلا اذه ناك مرج الف « ةتبلا هريغل لصحي لام تادهاشملاو

 . اعم دسجلاو حورلاب جارعملا تابثإ ىف ةيآلا هذهب لالدتسالا ىلع

 تيأرأ) ىلاعتهلوق هيلع ليلدلاو  دسجلاو حورلا عوبالإ لوانتيال دبعلا ظفلنأ : باوجلاو

 اضيأ لاقو . دسجلاو حورلا عومب انهه دبعلا نم دارها نأ كش الو (لبص اذإ ادبع ىبني ىذلا

 | دسجلاو حورلا عومج دارملاو (ادبل هيلع نونوكي اوداكه وعدي هللادبع ماقام هنأو) نجلا ةروس ىف

 ظ نم باهذلا ىلع لدي وهو روهشم وهو حاحصلا ىف ىورملا ثيدحلا وهف ربخلا امأو ءانهه اذكف

 | هوجولاب : اهدحأ : هوجوب هل نوركنملا جتحاو « تاومسلا ىلا هنم مث , سدقملا تيب ىلإ ةك»

 0 : اهناثو . ةلوقعم ريغ دحلا اذه ىلا .ةعرسلا ىف ةخلابلا ةكرحلا نأ : الاوأ,ةرالث هو ةيلكللا

 |ءقارخحلا بجوي تاؤمسلا ىلا هدوعص نأ : اهثلاثو . لوقعم ريغ تاومسلا ىلإ ليقثلا مرجلا

 . لاحم كلذو : كالفألا
 رهظي نأ بحب ناكو :. تاوجعملارئاس نم رظعأ ناكل حصول ىنعملا اذه نأ 4 ةيناثلا ةهبشلاو إل

 تقو ىف كلذ لصح نأ اماف « ةوبنلا ءاعدا ىف هقدص ىلع هب اولدتسي ىب>ح سانلا عامبجا دنع كلذ

 . مك-حلاب قيلي ال كلذو « اثبع كلذ نوكي هناف .دحأ هدهاشلالو دحأ هأربال

 ايىرلا كلئامو (سانا ةنتفالإ كانيرأ ىتلا ايؤرلا انلعجامو) هلوقب اوكسمت 4 ةثلاثلا ةهيشلاور)

 رفك و هبذك مالكلا اذهعمسامل هب نمآ نم اريثك نآل ؟سانلل ةنتفناك امإو ؛ جارعملاشيدحالا



 ةيالا لئلا دس ىرشأ ىذلاةاحسرد لات هلوق ١6

 نأ ةيعطقلا لئالدلاب انيبانأ دلو نا ملسو هيلع هللا لص دهم دسج ىف اهلوصح ١

 بجو ماسجاألا ضعب ق>ىف ةكرحلا هذه لثم لوصح مص ايلف . اهتايهام مات ىف ةلثامتم ماسجألا

 دم دسجف ةكرحلا هذه لثم لوص>نأب عطقلا بج وي كلذو ؛ ماسجألا رئاس ىف الوصح ناكمإ

 . هسفن ىف دوجولا نكمت مأ سو هيلع هللا لص

 لوصح نأ تيثو ؛ تانكمملا لك ىلعرداق ملاعاا قااخ نأ اللا تست: لوقف اذه تبت اذإ

 لاجت ةن ركا جرف ١ نكت سو هيلع هللا ىلص دم دسج ىف دحلا اذه ىلإ ةعرسلا ىف ةغلابلا دكرجلا

 دوجولا نكم رمأ جارعملا اذه توبثب لوقلا نأ تامدقملا هذه عومجب نم مزلي ذئنيحو هيلع ارداق

 لب « ماقملا اذهب صوصخم ريغ بجعتلا اذه نأ الإ « بجعتلا قبب هنأ بابلا فام ىصقأ . هسفن ىف

 : ىصعلاو لابحلا نم لبح فلأ نيعبس علبت انابعث اصعلا بالقناف « تازجعملا عيمج ىف لصاح وه

 , مصآلا لبجلا نم ةميظعلا ةقانلا جورخو ١ بيجي رمأ تناك كك ةريغص اصغ. لالا ىف دوعت مك
 بجعتلا درجم ناك ناذ تازجعملا عيمج ىف لوقلا اكو ب60 ذولا ميظعلا لبجلا لالظاو

 ىلع عرف تازجعملا تايثاو . تازجعملا تايثاب لوقلا داسفب مرجلا مزل « عفدلاو راكنالا 27

 مامت اذهف « انهه اذكف لاطبالاو راكنالا بجو,ال بجعتلا درج ناك ناو ةوبنلا لصأ ميلست

 : ملعأ هللا و عنتم ريغ نكمت جارعملاب لوقللا نأ نايب ىف لوقلا

 ىلاعت هنأ ىلع لدي ىنذلا : قيقحتلا لهأ لاق جارعملا عوقو نع ثحبلا ىف يناثلا ماقملال ١

 « ربخلاو نآرقلا ىصقألا دجسملا ىلإ ةكم نم هدسجو ملسو هيلع هللا لص د# حورب ىرسأ

 نوكي نأ بجوف « حورلاو دسجلا عومجم مسا ديعلا نأ ليلدلا ريرقتو : ةيآلا هذهوهف نآرقلا امأ

 . حورلاو دسجلا عومجمل الصاح ءارسالا

 عومجبوأ هدحو دسجلا وأ هدحو حورلا وهناسنالا نأ ىلع فوقوم لالدتسالا اذهنأ لعاو

 نأ : اهدحأ : هوجوب هيلعاوجت>ادقف ءهدحو حورلاوه ناسنالا نآبنولئاقلا اءأ « حورلاو دسجلا

 لافت 13 نيعتلاروا لكلا ف هللا ءاوج اللا وءطزخاالإ! هونغ كوأ قه قاب دحلااو مىق:ناننالا

 ةصوصخل ا هتاذب افراع نوكي دق ناسنالا نأ : اهناثو .ندبلا اذهل رياغم ناسنالاف لدبتم ريغقابلاو

 ندبلا اذهل رياغم ناسنالاف « هنع لوفغيلل رياغم مولعملاو « ةيندبلا هئازجأ عيمج نع الفاغ نوكيام لاح

 لزدلا أ ككاو. قلق زا: غامد ور :! ل بزأو: ..ئدي ةمللسلا هترطف» ىضتقم, لوقت ناسنالا نأ :. اهلاثو

 ةصوصخ ا هتاف هبلا يفاضملا ريغ فاضملاو . ةصوصخلا هتاذ ىلإ اهلك فيضيف ءاضعالا رئاس ىف

 . ءاضعألا هذه لكل ةرياغم نارك ناك



 ١ ةيآلا اليل هدبعب ىرسأ ىذلا ناحبس » ىلاعت هلوق

 لجال برغملا ىلإ قرشملا نم لاقتنالا هنكمي هنأ نوءلسيو . مدآ ىب بولقىف ةسوسولا ءاقلإ ىلوتي
 نأالف سيلبإ ق> ىف ةعيرسلا ةكرملا هذه لثم زاوج اوملس املف ؛ مدآ ىنب بولق ىف سواسولا ءاَقلإ

 سيلبإ نأ ملسي نم ىلع ىوق مازلالا اذهو « ىلوأ ناكءاينآلا رياكأ ق ىف اهلثم زاوج اويلي
 سيل هنأو ةريرشلا ةثيبخلا حاورآلا نم هنإ نولوةي نيذلا امأ . ناكم ىلإ ناكم نم لقتني مسج

 نوةفاوي لحنلاو لاملا بابرأ رثك أ نأ الإ « مهيلع دراو ريغ مازلالا اذهف « ىناممجالو مسحب

 . لقنت» فيطل مسج هنأ ىلع

 منال ةعيرسلا ةكرحلاهذه لثم لوصح مهقح ىف حصي نيطايشلاو ةكالملا نأ به : اولاق ناف

 فيثك مسج هناف ناسنالا امأ « اهتاوذ ىف ةعيرسلا ةكرحلا هذه لثم لوصح عنتمبالو ؛ ةفيطل ماسجأ

 ؟.ف ةعيرسلا ةكرحلا هذه لثم لوصح لقعن تقلكف

 ةعرسلا ىف ةيبتنم ةكرح لوصح نأ لع نيطايشلاو ةكئالملا لاوحأب انللدتسا امنإ نحن :انلق

 اه-فن ىف دوجولا ةنكم تناك امل ةكرحلا هذه نأ ناس امأ'و .ء رماألا سفن ىف نكم نحلا اًدهاعلإ

 ىلاعت هللا ءاش نإ هريرقت ىنأيسرخآ ماقم كاذف , ىناسنالا ندبلا مسج ىف لوصحلا ةنكمت اضيأ تناك

 ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع نامل ريست تناك حايرلا نأ نآردلا: ىف ءاج هنأ (سهاخلا هجولا)

 اهودغ) مالسلاو ةالصلا هيلع ناملس ريسم ةفص ىف ىلاعت لاق ةليلقلا تاقوآلا ىف ةديعبلا عضاوملا

 ناكمىلإ ناكمنم اهيوبه ةدش دنع لقتنت حايرلا نأ بع لدي سحلا : لوقنلب (رهش اهحاورورهش

 ةنكمم اهسفن ىف ةعيرسلا ةكرهل اهذه لثم نأ ىلع لدي اضيأ كلذو « ةدحاولا ةظحللا ىف دعبلا ةياغ ىف

 يقلل شارع ردخإ باتكلا نم لع هدنع ىذلا نأ ىلع لدي نآرقلا نأ (سداسلا هجولاإ)

 نم ملع هدنع ىذلا لاق) ىلاعت هلوق ليلدب رصبلا ممل رادق» ىف ماشاا ىصقأ ىلإ نهلا ىصقأ نم

 هنأ انيلع . سانلا ضعب قح ىف انكمم ناك اذاو ( كفرط كيلا دترب نأ لق هب: كيت 1 انأ باتكلا

 :دوجولا نكلم عش نك

 عاعشلا نأ لجاأل تارصبملا رصبي اس؛كإ ناويلا لوقي نه سانلا نم نإ 4«عباسلا هجولاب

 ءال وه لوق ىلعف هانيأر لجر ىلا انرظنو نيعلا انحتف اذا انإ مث رصصبملاب لصتيو هيفيع نم حرخم

 ةعقاولا ةكرحلا نأىلع لدي كلذو « ةفيطللا ةظحالا كلت ىف لجر ىلا انراصبأ ند نيعلا عاعش لقتنا

 ةكرحلا لوصح نأ هوجولا هذهب تبثف ؛ تاءنتمملا نمال تانكمملا نم ةعرسلا نم دحلا اذه ىلع

 .! هيسفن ى.دزدج ولا: نكم نمأ دلل اذه. لل ةعاربملا فيقتل

 نوكيال نأ بجو اهسفنق دوجولا ةنلكع تناكامل يرحل هذه. نأ ناب ف 4«ةيناثلا ةمدقملا)



2 0-0 

 ةيآلا «اليا هدبعب ىرسأ ىذلا ناحبس» ىلاعت هلوق 1/١
 نم ثلث رادقم ىف شرعلا قوفام ىلإ ةكم نم ءاقترالا نأ ىلع عطاق نام انين ناكفرلا كلر

 . ملعأ هللاو ناكمالاب كيلا للا فقول ويصعد ناكمزإنتك ناكاا ذرى.« ةننفاو نكس أ لذللا

 0 دكان لك رجل هكا ىراس نيملا صرف نأ ةسديملاف تين نارها مدلل هجولا

 نأ لق“لدب كلذ و عيرس فيطل نامز ىف لصحب صرقلا عولط نأ دهاشن انإ مث .ةرم اذكو

 "يان ا ور دلال ل[ ةعرشلا اكوا غولب

 قوفام ىلإ ملاعلا زكرم نم فيثكلا مسجلا دوعص لقعلا ىف دعبتسي مهنأ (ثلاثلا هجولاإ)

 ناكناف :ملاعلازك رم ىلا شرعلا قوف نم ىناحورلا فيطللا مسجلا هلا دهن كل دكت كرا

 ليربج لوزنب لوقلا ناك« لوّعلا ىف اعنتمم ةد>اولا ةليللا ف ملسو هيلع هللا ىلص دم جارعمب لوقللا

 ناك عانتمالا اذه انيكح ولو « اعنتم ةدحاولا ةظحللا ىف ةكم ىلإ شرعلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع

 زاوج مبلست ىلع عرف جارعملا توبثب لوقلاو ؛ مالسااو ةالصلا مهيلع ءايبناألا عيمج ةوبن ىف اعط كلذ

 عانتماب لولا مهمزاي ؛ د+لا اذه ىلإ ةعيرس ةكرح لوصح عانتماب نيلئاقلا نأ كلش كورلا لك

 ناك الطاب كلذ ناك املو . ةكم ىلا شرعلا نم ةظحللا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج لوزن

 ذطااضأ ر كدت

 « ناكم ىلا ناكم نم لقتني مسج مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج نإ لوقنال نحن : اولاق ناف

 هللا لص دم حور نع ةينامسجلا بجحلا لاوزوه مالسلا هيلع ليربج لوزننم دارملا لوقت ا

 تاذ ىف ايلجتم ارضاج ناكام ضعب تادهاشملاو تافشاكملا نم هحور ىف رهظي ىت> سو هيلع
| 3 
 1 'ّ ا ةالصلا هملع 0 ربج

 0 ا كلل كالفألا 0 هلاقتنا نع 7 8 00 .مج 0 ةالصلا هيلع

 اويهذو . لكلا هبذك جارعملا ةصقركذاملل مالسااو ةالصلا ل 1 ؟ذملامازلالا ناك

 وهنأ كلذ لاق نق نإك نإ :نكخبؤبأ لاقف اذكو اذك لوقب كبحاص نإ .: هل اولاقو ركب ىأ ىلا

 اًئيش ركذ الكف « ليصافتلا كلت هل لوسرلا ركذف ٍلسو هيلع هللا ََس هللا لوسر ىلإ ءاج مث , قداص

 : لوسرلا هل لاقف ءاقح هللا لوسر كنأ دهشأ ركب وبأ لاق مالكلا ممت املف . تقدص ركب وبأ لاق

 تلس امل لاق هناك هنع هللا ىضر ركب ابأ نأ مإلكلا لصاحو . اّمح قيدصلا كنأ دهشأ انأو

 ؟ اذه ىف هبذك أ فيكف اذه نم مظعأ وه امف هتقدص دقف هتلاسر

 يذلاوه هنأ نوءلسيو سيلبإ دوجو نودلسي لحنلاو للملا بابرأ ٍرثك أ نأ (بارلا هجولا)



 ١ 1/ ةيآلا «اليل هدبعب ىرسأ ىذلا ناحبس» ىلاعت هلوق

 ىنعي (انتايآ نم هيرنل) هلوقو « هيلع ةلالد طفللا ىف سيلف ال مأ دجسملا كلذ لخد هنأ امأف دجسملا

 . ىلاعت هللا ةردق ىلع لدت ىتاا تايالاو بئاجعلا نم ةليللا كلت ىف ىأرام

 (نم) ةملكن آل ؛ تايآلا ضعباالإ هارأ ام ىلاعت هنأ ٍلع لدي (انتايآ نم هيرئل) هلوق : اولاق ناف

 مزلبف (ضراللاو تاومسلا توكلم ميهاربإ ىرأ كلذكو) مهاربإ قح ىف لاقو ؛ ضيعبتلا ديفت

 . ملسو هيلع هللا ىلص دم جارعط نم لضفأ مالسلا هيلع مهاربا جارعم ٍبوكينأ

 ملسو هيلع هللا ىلص دم هآز ئذلاو ,.ضراآلاو تاومتسلا .تروكتلم مهاربا هآر ىذلا : انلق

 . لضفأ هللا تابآ نأ كش الو. ىلاعت هللا تايآ ضعب

 ريصبلا , دم لاوقال عيمسلا وه ةهديحل ئرسأ ىذلا نأ ىأ كر يصبلا عيمسلا قم هنإ ) لاق ع

 هصخ ببسلا اذهلف ؛ءافصلاو قدصلاب ةنورقم ؛ءايرلا بئاوشنع ةصلاخ ةبذهمابنوكب ملاعلا « هلاعفأب

 امب ريصب مالا اذه ىف لوسرلا نولوقي امل عيمس دارملا : لبقو ٠ تاماركلا هذه ىلاعت هللا

 ةعقاولا هذه ىف نولمعي

 ىلعاوقفتا نيملسملا فئاوطنم نورثك آلاف «ءارسالا كلذ ةيفيك ىف فلتخا 4( يناثلا ةلأسملا)

 ىكح هحورب الإ ىرسأ ام هنإ : اولاق نولقألاو « سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دسحي ىرسأ هنأ

 هللا لوسر دسج دقفام هنأو .ايؤر كلذ لاق هنأ ةفيذح نع هريسفت ىف ىربظلا ريرج نب دم نع

 . اهنع هللا ىضر ةشئاع نع اضيأ لوقلا اذه ىكحو ؛ هحورب ىرسأ امنإو « ملسو هيلع هللا ىلص

 تابثإ ىف : امهدحأ : نيماقم ىف عقي بابلا اذه ىف مالكلا نأ ملعاو . هنع هللا ىضر ةيواعم نعو

 . عوقولا ىف : قانا لقعلازاوجلا

 اذه ىلإ ةعرسلا ىف ةعقاولا ةكرحلا : لوقنف . ىلقعلا زاوجلا تابثإ وهو «لوآلا ماقملا امأإ)

 اذهىف ةكرلا لوصحنزأ ىلع لدب كلذو ؛ تانكمملا عيمج لع رداق ىلاعت هللا .اهسفنف ةنكم دحلا

 : نيتمدقم نايب ىلإ انهه رقتفنف « عنتمم ريغ ةعرسلا نم دحلا

 : هوجو هيلعلدي و اهسفن ىف ةنكمم دحلا اذهىلإ ةعقاولاةكرحلا نأ تابثإىف «ىلوآلا ةمدقملا)

 رودلا فصن نم برقيام هرخآ ىلإ ليللا لوأنم كرحتي مظعالا كلفلانأ (لوآلا هجولاإ)

 نوكت نأ مزايف , عبسو ةثالئىلإ دحاولا ةبسنرودلاىلإ دحاولا رطقلا ةبسن نأ ةسدنهلاف تبئدقو

 هللالوسر نإ لاقي نأ ريدقتبو . عيسو ةثالث ىلإ دحاولا ةبسن رودلا فصن ىلإ رطقلا فصن ةبدن
 رطقلا فصن رادقمب الإ كرحتيل وهف مظعألا كلفلا قوفام ىلإ كم نم عفترا ملسو هيلع هللا ىلص

 رطقلا ففصن رادقمب ةكرحلا لوصحناكف رودلا فصن ةكرح نامزلانم ردقلا كلذ ىف لصح الف



 ةبآلا «ذليل هددعإ ىرسأ ىذلا نانعف م ااعقا هلوق ١

 مامتوىغبنيال امع ههزئو هدعب 77 ىلاعت هللا حبس : ىنعفف ادع انئأ ا كل نر لاك

 ناعم حيبستلا ظفل قءاج دقو ,ديدحلا ةروس لوأ ى اهان رك ذ دق حيبستلا ظفل ىف ةيلقعلا ثحامملا

 ىأ (نيحبسملانم ناك هنأ الولف) ىلاعت هلوق هنمو ؛ ةالصلا ىنء؟ب ركذي حيبستلا نأ : اهدحأ : ىرخأ

 هل هزنمو ةالصلاب هلل مظعم هنآآل ؛ حبسم ىبصملل ليق امنإو « ةلفانلا ةالصلا ةحبسلاو « نيلصملا نم

 الول كل لقأ ملأ مهطسوأ لاق) ىلاعت هلوق ىف ءانثتسالا ىنعمب حيبستلا درو : اهيناثو ..ىغبنيال امع

 ءاج : اهئلاثو ( هتثيشمب ءانثتسالا ىف ىلاعت هللا يظعت ىلا دوعي اضيأ هليوأتو نونثتست ىأ (نوحبسآ

 تاك لقر ؟ةةيخكو رو هان لق < ءىث لم كك ردأ 4 ةيتيلل | تاس كف رخالو ثردحلا ف

 ىرتأ : ةعللا لهأ لاق (ىرسأر هلرقو هللا ناخس : لاق ىارلا هارااذا يذلا هنو رون ؛ ههجو

 تعم و ٠ مالسلاو ؛ ةالصلا هيلع دم دأ رملا نأ ىلع نورسفملا عمجأ (هديدب) هلوقو : ناتغل ىرسو

 ىراصنألا ناييلس مسا ها | مامالا خيشلا تعمس : لاق هللا همحر نيسحلان ب رمع دلاولا مامالا نيشلا

 هللا ىح ل ىف ةعيفرلا 5 رملاو ةيلاعلا تاجردلا ىلا هيلع هللا تاولص دم لصو امل : لاق

 ناحس) هيف هلال زنأف «ةيدويعلاب كسفن ىلا ىبسنت نأ اراب و لاق © كف رش 5 دمي : هيلا ىلاعت

 . فرطظلا ىلع بصن (اليل) هلوقو (هدبعب 0 ىذلا

 - ؟ لدللا قاد يعمر اف لكلاب الإ نوك ال ءارساالا :: لبق ناف

 00 للا شن فيش ىرسا اف كا الا ةدع الش ريكشلا طفل (اليل) هلوقب دارأ :انلق

 كلذىف اوفلتخاو « ةيضعبلا 00 كددقا هيف ريكشتلا نأ كلذإو « ةليل نيعب رأ ةريسم ماشلا ىلإ ةكم

 ناسك 11 ناو نع تف اشكللا اح اض لقتوا نسر ةرجطلا؛ لبق: ليللا كلذ ناك : لتاقم لاق للللا

 ليقف « هنم هب ىرسأ ىذلا ناكملا ىف اوفلتخا (مارحلا دجسملا نم) هلوقو « ةثعبلا لبق كلذ ناك هنأ

 هيلع هللا لص ىناا نع ىورو ٠ نآرقلا ظفل رهاظ هيلع لدبي ىذلاوهو . هنيدإ مارحلا دجسملا وه

 ليربج ىتاتأ ذإ ناظةيلاو مثانلا نيب تيبلا دنع رجحلا ف مارحلا دجسملا ىف انأ انيبد لاق هنأ سو

 مارحلا دجسملاب لوقلا اذه ىلع دارملاو . بلاط ىبأ تنب ”ىتاه'مأراد نم هب ىرسأ ليقو «قاربلاب

 نيرثك آلا لوق اذهو . دجسم هلك مرملا سابع نبا نعو « هب هسايتلاو دجسملاب هتطاحال مرحلا

 هنيي ةفاسملادعبل ىصقاألاب ىعمو . سدقملا تيب هنم دارملا نأ ىلع اوقفتا (ىصقاألا دجسملا ىلإ)هلوقو

 رقم هنأ ببسي ليقو « راهزالاو راقلاب لبق (هلو> انكراب ىذلا) هلوقو مارحلا دجسملا نيبو
 / ! ::ةكئالملا طبهمو ءاسنألا

 كلذ دح ىلا لصو هنأ (ىصقالا دجسملا ىلا) هلوق لولدف ةياخاا ءاهتتال (ىلا) ةملكنأ ملعاو



 ١ مه ةبالاعالمل هديعب زنا فلا ل احبس لإعُي 1

 هلا ةهروسس

 ةيدف م١٠ ةيآ ةياغ ىلا ؛*ع ةيآ نمو هالو معو مج و ؟5 : تايآلا الا , ةيكم

 نصصقلا دعبا كلوت "از 1 اتانأرو

 ٠ م / 0 رتلس

 اًضقألا دج لِ مار لا 000 5 نم اليل هدسعل ا ىذلا 0
 6-2 هه

 0 ا هل انايآ نم هير هتلاقى ىذأأ
 مس

 ثنايأ يعو هلا هلام اهدددح

 لعجاو) هلوق ىلا (ضرالا نم كن وزد ةتسيل اوداك نإو) هلوق ريغ. ةلكم هنأ .نرف نبا نع

 . فيقث دقو ءاج نيح تلزن « تايندم امناف (اريصن اناطلس كنذنل:ة نهر

 مخاد
 هارخ انكذاب ىدلا نهنالا دححالا لا 5 11 دجسملا نم اليل هديعب ىرسأ ىذلا ناحبسإ)

 «ريصبلا عيمسلا وه هنإ انتايآ نم هيرثل
 : ]أسم ةيآلا َْق

 ًاحيبست هللا تحبس : لاقي . حيبستلل لع مسا (ناحبس) : نويوحنلا لاق (ىوألا ةلأسملا)

 انارفك و اريفكت نيهلا ترفك : كلوةك حيبستلل لعمسا ناحبسو .ردصملاوه حيبستلاف « اناحبسو

 هلوق هيلع لدي «دعابتلا ةغللا ىف حبسلا : مظنلا بحاص لاق . ءوس لك نم ىلاعت هللا هيزنت هريسفتو

 م. دل



 ةيآلا « نوئسحم مث نيذلاو » ىلاعت هلو ١

 « لدتعم ا ةارخالا ءانفعلا دعز/ءاثالثلا ةلئل ةروسلا 7 ريسفت مك : 1 ْ

 . رجم لصولاو . دعب برقلاو . فيعذ بكرملاو .ديعب قيرطلاو . زيزع قحلا : هللا همحر لاقو

 قاخلا ديبو ؛ ةنوزخم زعلا ءارو اهفرارسالاو . ةنوصحم بيغلا بيغ ىف ىتاعملاو . ةنوصم قئاقحلاو

 انديسىلع هتالصو «نيملاعلا بر هلل داو ؛لالجلاو مارك الاىذ هتلالاس يل لاكلاو لاقلاو ليقلا

 . سو هبصصو هلآو ىلا ىنلا دم



 ١ م ةيآلا ءاوقتا نيذلا عم هللا ناد ىلاعت هلو

 ةلصاح نوكت ةفصلاو ؛ ةفص قيضلا نآل ؛ بولقملا مالكلا نم اذه (ثلاثلا ثحبلارإل

 نأ الا , كيف قيضلا نكي الف ىنعملا ناكف « ةفصلا ىف. الصاخ ىفوص وللا نوكمالو .فوصوللا ىف

 نم ناسنالاب طيح ا ءىثلاكراص ىوقو مظع اذا قيضلا نأوه (قيض ىف كت الو) هلوق ىف ةدئافلا

 . ملعأ هللاو ىنعملا اذه ظفللا اذه ركذ ىف ةدئافلا تناكف ء هب طيحلا صيمقلاكراصو بناوجلا لك

 ىرجب ىرحب اذهو (نونسحم مه نيذلاو اوقتا نيذلا عم هللا نإ ) هلوق 4 ةعبارلا ةيرملا

 نع لدع ةيناثلا ةبترملا فو : زمرلا ليبس ىلع ماقتنالا كرت ىف بغر ىلوآلا ةبترملا ىف نآل ديدبتلا
 ىلع ربصلاب انرمأ ةثلاثلا ةبترملا فو (نيرباصلل ريخ ول متربص نئلو) هلوق وهو حيرصتلا ىلا زمرلا

 نيذلا عم هللا نإ) ل |اهو ماقتنالا لعف ىف ديعولا ركذ 26 ةيئارلا هر 1| هذه فو مزجلا ليبس

 كعم نوك أ نأ تدرأ ناذ « ماقتنالالصأ كرتف (نونسح ره نيذلاو) ةدايزلا ءافيتسا نع (اوقتا

 نعىهنلاو فورعملاب ساإلا نأ فرع بيئرتلا اذه لع كقو.نمو'.نيتسلا نمو نيقتملا نم نكذ

 عدا) هلوسرل هللا لاق املو « ةبترف ةتلرم فطللاو قفرلا ليبس ىلع نوكي نأ بحي ركنملا

 ةمكحجلاب ةوعدلا نأ ىلع اهيبذت . ةعبرألا بتارملا هذهركذ (ةنسلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ

 معي فئاطللا هذه لع فوقولا دنعو هجولا اذه ىلع ةعقاو نوكنت نأ بحي ةنسحلا ةظعوملاو

 . هل لحاس ال رحب مسركلا باتكلا اذه نأ لقاعلا

 نيذلا) هلوقو « ةبترلاو لضفلاو ةمحرلاب هتيعم (اوقتانيذلا عم هللا نإ) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 قاخ ىلع ةقفشلا ىلا ةراشإ (نونسحم مه نيذلاو) هلوقو : ىلاعت هللا مال ميظعتلا ىلإ ةراشإ (اوقتا

 ىلاعت هللا ىمالل رميظعتلا ىنعأ نيماللا نيذه ىف ناسنالل ةداعسلا لاك نأ لع لدي كلذو « هللا

 عم ق واخ. 0 قيرطلا لاك : لاف ياش ا ضعب هنع ربعو ؛ هللا قلخ ىلع ةقفشلاو

 مره نعو ؛ هب لمعلا لجأ ريخلاو « هتاذإ قحلا فرعي نأ ىف ناسنالا لاك : ءاكحلا لاقو ؛ قلخلا

 : ىل لامالو لالا يم ةضّولا انلعإ : لاف «ضروأ ةاقولا نم ترقلا دع هل لق ا را ١

 . لحنلا ةروس ميتاوخب مكيصوأ ىنكلو

 نثلو هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف متبقاع نإ و) ىلاعت هلوق نإ : مهضعب لاق (ةعبارلا ةلأسملا)

 ةيالا هذه نم دوصقملا نآل ؛ دعبلا ةياغ ىف اذهو , فيسلا ةيآب خوسنم (نيرباصلل ريخ وهل متربص

 قلعت "لو ةدايزلا كلطرو ىدعتلا ك رو ١ لاكن هللا لإ ةروعدلا ةنت ن5 6-0 ميلعت

 هر خسنلاب لوقلا ري هك: نوفوذشم نيرسفملا نرثك أوت كلا هنا ءاسالا هدف

 . باوصلاب معأ هللأو ةدئاف



 يالا وهابخلا كربصامو ريصأو» ىلاعت هلوق 1

 ءافيتسا ىف متبغر نإ ادعت هب مت 0 ل اوبقاعف متبقاع نإو) هكر (ىوألا ةبترملا)

 هتحرو هللا ل دع هنم عون لال ةدايزلا ءافيتسا 3 هيلع اوديزتالولثملاب اوعنقاف صاصقلا

 اذإ كنأ اك« لعفيال نأ هل ىلوآلا نأ ىلع ليلد (هب متبقوعام لثمب اوبقاعف 0 هلوق ىفو

 ركذف « هلكأتال نأ كب ىلو ألا نأ هانعم ناك. حافتلا لكف ةهك افلا لكأت تنك نإ : ضيرملا تلق

 : 0 ىلوآلا نأ ىلع ضيرعتلاو ضرلا قيرطب ىلاعت

 هل متربص نئلو) هلوق وهو حيرصتلا ىلإ ضيرعتلا نم لاقتنالا 4 ةيناثلا 0

 عافنالاو ةوسقلا نم لضفأ ةمحرلا نآل ؛ ماقتنالا كلذ كرت ىلوالا نأب حيرصت اذهو (نيرباص

 . ماليالا نم 0

 ةيناثلا ةنت لا ق هنا (ربصاو) هلوق وهو كرتلاب مزجلاب رمألا دورو وهو 4ةثلاثلا ةبترملا)

 اذه ىف ربصلا ناك الو ؛ ربصلاب رمالاب حرص ةثلاثلا ةبترملا هذه ىفو ؛ ىلوأو ريخ كرتاا نأ 0

 اذهو هتنوءمو هقيفوتب ىأ (هللاب الإ كربص امو) لاقف هتلوبس ديفيام هدعب ركذ اديدش اقاش ماقملا

 اذه ركذ املو . تاعاطلا عاونأ عيمج لوصحىفو ربصلا لوصح> ىف ديفملا لصالاىلكلا ببسلا وه

 قيض ىف كتالو مهيلع نرحتالو) لاقف بيرقلا ىنزجلا ببسلا وهام هدعب ركذ ىلصألا ىلكلا ببسلا

 دنعالإ نوكيال ريغلاب ررضلا لازنإ ىلعو « ماقتنالا ىلع ناسنالا مادقإ نأل كلذو (نوركمي امب

 ىضاملا ىف الصاح ناك عفن تاوف : امهدحأ : نيرمأدحالالإ لصحتال بضغلاةدش و . بضغلاناجيه

 ببسب نزحتال هانعمو « دحأ ىلتقىلع نزحت الو : هانعم ليق (مهيلع نزتتالو) هلوقب ةراشالا هيلاو

 ررض عقوت بضغلا ةدشل : ىناثلا ببسلاو . عفنلا توفىلا هلصاحعجربو . ءاقدصألا كئلوأ توف

 فئاطللا هذه ىلع فقو نمو (نوركمي امم قيض ىف كت الو) هلوقب ةراشالا هيلاو « لبقتسملا ىف

 : ثحابم ةيآلا ظفل ىف قب مالكلا اذه نم طبضلاو نسحلا ىف لخدأ مالك نكميال هنأ فرع

 :تنوقابلاو, ا لثع لعلا ىفو ءداضلا رسكب (قيض ىف كتالو) ريثك نبا:أرق (لوآلا ثحبلاإ)

 ركل قيفلا : 6 ] لاق قو رمأف, ةرويشملا ةءارقلا ىف هجيولا اهل تيفو ف ءاخلا حتفب

 ةلقلا ليكشللب ىرفلا ور بأ لاو... قيتضلا هناف.تلقلا ق.ناك اهو: نك اسللاو شاعملا ةلقن ف

 قيرطلا اذهمو . نيلونيلو نيهو نيه لثم قيض فيفخت قيض : ىيتقلالاقو ٠ مخلاداضلاحيتفب قيضلاو

 . ريثك نبا ةءارق ممصت هنإ انلق

 (قيض ىف نكتالو) “ىرق (ىناثلا ثحبلار)



 5 ةيالا «هب متبقوعامل و رفا مقاع ناد لام ولا

 اولثم دقو ةزمح ىأر الل لسوهيلع هللا لع ولا ْن [ ةماعلا هلع ىذلا وهو ( ملوالا لوقا

 فكف لحتلا ةروسيتاوخ مالسلا هيلعلي ربج لزنف «كناكم مهنم نيعبسب نلثمأل هللاو» لاق . هب

 ةياور ىف امينع هللا ىطر نسابع:ننا لوق آذهو . دارأ اع كندأ و ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ثاللثلا تايالا هذه الإ ةيكم اهلك ل>نلا ةروس نإ اولاق اذه لعو ىعشلاو بعك نب ىنأو ؛ ءاطع

 اورعأ دق نوبلسملا ناكن يح ,داهجلاو «فيسلاب ساألا لبق ناك اذه نأ (ىاثلا لوقااوإل

 متواتاقي ىذلا هللا ليبس ىف اولتاقو) ىلاعت هلوق وهو لاتقلاب اًودبيالو مهلتاقي نم عم لاتقلاب

 مهييصي ام لثمب اوبقاعي نرأب هللا ىمأ ةيآلا هذه ىفو (نيدتعملا بحبال هللا نإ اودتعتالو
 . اودي الو ةبوقعلا نم

 ؛ ملاظلا نم ةدايزلا ءافيتسا نع مولظملا ىبن ةيآلا هذه نم دوصقملا نأ (ثلاثلا لوقلاوإ)

 « هلثم هنم ذخف ائيش لجر كنم ذخأ نإ : نيريس نبا لاق نيريس ل لوق اذهو

 مالك ىف بيترتلا ءوس لوصح بجوب اهلبق امب اهل قلعتال ةصق ىلع ةبآآلا هذه لمح نإ : لوقأو

 هنأ دازملا * لاقي نأ ىدنع بوصاللا لب دعلا ةءاغف رهو.هلا نمطلا يرطب كلذ لات 1

 ةمكلاىهو ةثالثلا قرطلا دحأب قحلا نيدلا ىلإ قلخلا وعدي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ادم ىمأ ىلاعت

 نع عوجرلاب مثرمأ نمضتت ةوعدلا كلت نإ مث : نسحألا قيرطلاب لادجلاو . ةنسحلا ةظعوملاو

 بواقلا شوشي امم كلذو ةلالضلا و رفكلاب هيلع مكحلاو هنع ضارعالابو ؛ مهفالسأ و مهئابآ نك

 ايناث برضلابو ؛ ةرات لتقلاب ىعادلا كلذ دصق ىلع نيعمتسملا رثك أ لمحو ء رودصلا شحويو

 هلمحب نأو دبال تابغاشملا كلت عمسو , تاهافسلا كلت دهاش اذإ قحلا كلذ نإ مث ءاثلاث متشلابو

 ماقملا اذه ىف نيقحلا مأ اذه دنعف ء برضلاب ةراتو لتقلاب ةرات ءاهفسلا كئلوأ بيدأت ىلع هعبط

 . هيلع ةيالا لمح بحب ىذلا حيحصلا هجولا وه اذهف ؛ ةدايزلا كرتو فاصنالاو لدعلا ةياعرب

 هنيع نع رفكو ةلثملا ىلع مزعلا كرت مالسلا هيلع هنأ ىور اف نو>د#ت لهف : ليق ناف

 ؟ الا هذه ثنسن

 ةيآلا هذه مومع ىف ةلخاد ةعقاولا كلت : لوقن انآل ؛ةياورلا كلت ىف حدقلا ىلإ ةجاح ال :انلق

 ةيآلا هذهرصق زوال هنأ هيف عزاني ىذلا امنا ؛ةيآلا هذه مومعب ةعقاولا كلت ىف كسفلا نكميف
 . ىلاعت هللا ءالك ىف بيترتلا ءوس بجوب كلذ نآل « ةعقاولا هذهىلع

 كلذ بترو ةبآلا هذه ىف فاصنالاو لدعلا ةياعرب ىمأ يلاعت هنأ لعا (ةيناثلا ةلأسملا)
 : بتارم عبرأ ىلع
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 ملكو 0 هر هسا كر ١ 6 ا

 ريخ ومل مربص نالو هب متبقوع ام لثمب اوبقا ف متبقاع م

 ص 2

 مس ع © هيض ا 50 120 2 جآ ع كر ا | را ل و

 قبض ىف كالو مع َنَوحاَلَو هللا الإ كربصام واكل »١١5« نيرباصلل

 لآ هاا رد 2- سالت ها تي

 كرد نونسحم مهنيذلاو اوما نيذلا عمل نإ »/١١7« نو 00

 ةنسحلا ةظعوملاو ةكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا لقي مل ببسلا اذهلف : ماخلالاو ما لالا وهو ةوعدلل ٠

 ضرغلا امتإو ؛ ةوعدلا لصحيال هنأ ىلع اهيبنت ةوعدلا باب نع لدجلا عطق لب « نسحألا لدجلاو

 : ملعأ هللأو ٠ 0 هنم

 عم ةفيرشلا ةيلاءلارارسألا هذه ةيآلأ هذهىف جردأ ىلاعت هنأ ىلع لدت ثحابملا هذه نأ ملعاو

 رارساألا نم هيفام ىلإ ىدتبمال ميركلا باتيكلا اذه نأ رهظف ءاهنع نيلفاغ اوناكق اخلا رثك أ نأ

 ” ناضرالا كرا ضار 1 ناكوشمتلا

 فلكم كنأ ::ىنعملاو ا ملعأ وهو هلييس نع لض نمي ملعأ وه كبر نإ الىلاعت لاق مث

 نيلاضلاب ملعأىلاعت وهف ؛ كب قلعتيالف ةيادلا ل وصح امان (ءاهثؤاثلا قارطلا ان كاعت هنا لإ ةوعدلاب

 اهضعيف ؛ةيهاملاب ةفلتخم 0 سوفنلا رهاوج نأ بابلا اذه ىف ىدنع ىذلاو « نيدتهملاب معأو

 ةيلظم اهضعبو . تايناحورلا ملاعىلا باذجنالا ةريثك تاينامسجلاب قاعتلا ةليلق ةيفاص ةقرشم سوفن

 نم تادادعتسالاهذه تناك امو ؛ تايناحورلاىلا تافتلالا ةمدع تابنامسجلاب قلعتلا ةيوق ةردك

 عمطتالو ةوعدلاب تن لتتم ىلاعت لاق اذهلف ءاهلاوزو امالقنا عنتمي مرجال ؛ اهرهاوج مزاول

 سوفنلا قارشابو ةلهاجلا ةلاضلا سوفنلا لالضب ملاعلا وه ىلاعت هناف ؛ لكلل ةيادلا لوصح ىف

 اهلع سانلارطف ىتلا هللا ةرطف) لاق ا .ةصوصخي ةيهامو ةصوصخم ةرطف سفن لكلف ةيفاصلا ةقرشملا

 . ملعأ هللاو (هللا قاخل ليدبتال

 ربصاو نيرباصلل ريخ وهل مسربص نّبو هب متبقوعام لثم اوبقاعف متقاع نإ ور) ىلاعت هلوق

 اوقتا نيذلا عم هللا نإ نوركحمب امم قيض ىف كت الو مهيلع نزحت الو هللاب الإ كربص امو

 « نون ةسح م نيذلاو

 :, لكاسم 7 ُْق

 ”الاوقأ ة ثالث ” اف ةنآلا هذه : يدحاولا لاق «(كوآلا ا 9



 ١ ةبالا«ةنسحلا ةظعوملاوةمكحلاب كبر ليبسملا عدا» ىلاعت هلوق

 0 مهماخإو موصخلا مازلإ اهركذ نم دوصقملا نوكي ىلا لئالدلا : اهتلاثو . ةنسحلا ةظعوملا ىهو

 ش : نيمسق ىلع لدجلا اذه مث , لدجلا وه كلذو

 نم وأ ءروهمجا دنع روهشملا ىف ةماسم تامدقم نم ابكمم اليلد نوكي نأ ( لوألا مسقلا)

 . نسحالا هجولا ىلع عقاولا لدجلا وه لدجلا اذهو « لئاقلا كلذ دنع ةميلسم تامدقم

 لواحي اهلئاق نأ الإ ةدساف ةلطاب تامدقم نم ايكرم ليلدلا كلذ نوكب نأ «ىناثلا مسقلاوإل

 مسقلا اذهو ٠ ةدسافلا قرطلاو « ةلطابلا ليحلاو .بغشلاو ةهافسلاب نيعمتسملا ىلع اهجبورت

 مهداجو ) ىلاعت هلوقب دارها وه كلذو ٠ لوألا مسقلا وه مهب قئاللا امإ لضفلا لها ىلإ

 ةثالشلا ماسقألا هذه ىف ججحلاو لئالدلا راصحنا انركذ امب تبثق ( نسحأ ىه ىلا

 .ةيآلا هذه ىف ةروكذملا

 مولعلاو ةيقيقحلا فراعءللن ربلاطلا نولماكلا : فئاوط ثالث لعلا لهأ : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ندذلا ىناثلامسقلاو ؛ ةمكمحلا ىهو ةينيقيلا ةيعطقلا لئالدلابالإ نكمت ال ءالؤه عم ةملاكملاو « ةينيقيلا

 ةقئاللا ةملاكملاو « ةينيقيلا مولعلاو ةيةيقحلا ةفرعملا بلطال ةمساخلاو ةبغاشملا مهعابط بع بلغت

 . لكلا فرطوه :لواألاف .نافرطلا امه نامسقلا ناذهو : مازلالاو ماخلالاديفتىتلا ةلداجما ءالؤبم

 . ناصّقنلا فرط : ىناثلاو

 « نيةقحلا ءاكحلا دح ىلإ لامكلا ىف اوغلبام نيذلا مهو ؛ ةطساولا وهف «ثلاثلا مسقلا امأو)

 ةيلصالا ةرطفلا ىلع اوقب ماوقأ مه لب « نيمصاخما نيبغاشملا دح ىلإ ةلاذرلاو ناصقنلا ىفو

 , ةيمكملا فراعملاو ةينيقيلا لئالدلا مهفل دادعتسالا ةجرد ىلإ اوغلب امو « ةيقلخلا ةمالسلاو

 قئالخلا بتارم ىلعأو ٠ ةلداجملا اهاندأو « ةنسحلا ةظعوملاب الإ نكمت ال ءالؤه عم ةملاكملاو

 ىتدأو « ةبلغلاو ةرثكلا مهفو « ةمالسلا بابرأ مهو قاخلا ةماع مهطسوأو : نوققحلا ءمحلا

 (ةيكحلاب كبر ليبس ىلا عدا) ىلاعت هلوقف « ةماخملاو ةعزانملا ةعيبط ىلع اوابج نيذلا ؛ بتارملا

 قلخلا ماوعو ةينيقيلا ةيعطقلا نيهاربلا ىهو . ةمكسلاب قملا نيدلا ىلإ نيلماكلا ءايوقاألا عدا هانعم

 قيرطلا لع لدجلاب نيبغاشملا عم ملكتلاو « ةينظلا ةيعانقالا ةينيقيلا لئالدلا ىهو « ةنسحلا ةظعوملاب

 . لك الا نسحالا

 ةوعدلا رصقف (ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبسلإ عداإإل لاق هنأ ةيآلا هذه فئاطل نمو

 لئالدلاب تناك نإو . ةمكحلا ىهف ةيعطقلا لئالدلاب تناكنإ ةوعدلا نآل . نيمسقلا نيذه ركذىلع

 رياغم رخآ ضرغ هنم دوصقملا لب ؛ ةوعدلا باب نم سيلف لدجلا امأ  ةنسحلا ةظعوملا ىرهف ةينظلا



 ةيآلا «ةنسحلا | ةظعوملاو ةكحلاب كانازيشالا كاران

 لس هآك ل

 نس مُهداَجَو هيلدا ةظعوم او ة ةكحلا 3 اع لإ ! عدا

 هر 0 هر ا ا سج

 026 62-2. ترا 2726-6 سدا د تفاح

 «١١1هد نيدتهملا اب معا وهو نزح نع لض نم كا : نإ
 نول نول + علا

 رورسلاو لماكلا حرفلا بجوي لاجكلاو ماما لو 17 لاا موي وه ةمملا مروي 2 انلق

 . ملعأ هللاو هجولا اذه نم ىلوأ ديعلا موي ةعمجاموي لمجل ءميظعلا

 ناكو  ةراث هومرحو ةرات هيف ديصلا اولحأ مهنأ « تبسلا ىف مهفالتخا ىف (ىناثلا لوقلاو إل

 . ةدحاو ةملك ىلع همر< ىف اوقفتي د ممل

 ىلاعت هنأ : ىنعملاو «نوفاتخي هيف اوناك امف ةمايقلا موي مهنيب مكحيل كبر نإور) ىلاعت لاق مث

 باقعلاب نيلطبمللو باوثلاب نيقحملل ةمايقلا موي مكحيس

 نإ نا !يلاكولاب مداجو ةنسحلا 0 ةيكلاب كابر ليبس ىلا عدا ىلاعت هلوق

 « نيدتهملاب لعأ وهو هليبس نع لض نمي ملعأ وه كبر

 هرمأ ىذلا ءىثلا نيب «مالسلا هيلع هاربا عابتاب ٍلسو هيلع هتلاىلص ادمحرمأ اىلىلاعت هنأ معا

 (ةمكحلاب كبر ليبس ىلا عدا) لاقف « هيف هتعباتم
 ةطعارااو ةكشللا رو ةئداتلا ف رطلا) دهانات سمانلا وعد نأ -هلوستراسأا لاعت هنأ ملعاو

 ! لذاك الور لاف ئرحأ هلأ ىف لدجلا ذهن لاعت هللا رك 3 دقو « نسج اإلا قب رطلاب ةلداجلاو ةنملا

 ىلع اهضعب فطعو ةثالثلا قرطلا هذه ىلاعت هللا ركذ املو (نس>أ ىه ىتلاب الإ باتكلا لهأ

 "الك م احلم اهلك هف نير سفنللا تيارا امو« ةناسمأ ةرياغتم اهرط نؤكلت نأ اجو ؛ ضمت

 نم دوصقملاو . ةنيبو ةجح ىلع ةينبم نوكت نأو ديال ةلاقملاو كهذا لا ةرعذلا نأ ملعاو

 دوصقللا نوكي نأ امإو « نيعمتسملا بولق ىف داقتعالا كلذو بهذملا كلذ ريرقت امإ « ةجحلاركد

 . هماخإو مصخلا مازلإ

 ةيعطق ةيزيقي ةيقيقح ةجحن وكت نأ امإ ةجحلا نآل . نيمسقولا اضيأ مسقنيف : لوآلا مسقلا امأ

 عانقالا ورهاظلا نظلا ديفت ةجح نوكست لب ؛ كلذك نوكتال نأ امإو ء ضيقنلا لاهتحا نع ةأربم

 دئاقعلل ةديفملا ةيعطقلا ةجحلا : اهلوأ . ةثالثلاماسقألا هذهىف ججحلارا صحت أ مسقتلا اذبم رهظف ؛لماكلا

 هللا لاق ىتلا ىهو ؛ تاماقملا ٍلعأو تاجردلا فرشأ هذهو . ةمكسحلاب ىمسملا وه كلذو « ةفيقبلا

 ةيعانقالا لئالدلاو ةينظلا تارامألا : اهيناث و (اريثك اريخ ىنوأ دف ةمكحلا توي نمو) اهتفص ىف



لا ىلع ثيسلا لعج امم ىلاعت هلوق
 ني ةيالاوب اوفلتخا نذ

 سس 606ه

 0 كحيل كبَر نِإَو هيف اوفلتا يذلا لع ء تيسلا لعج ام

 014 َنوُفْلَتَك هنف اوناك مف ةماقلا

 امف ةمايقلا موي مهيب كحيل كبر نإو هيف اوفلتخا نيذلا ىلع تبسلا لعج اميإ )) ىلاعت هلوق

 (درشع هفارنلا
 هيلع دمح ناكو مالسلا هيلع 3 ربإ ةعباتمب ملسو هيلع هللا ىلص ادم 1 امل ىلاعت هنأ ملعا

 ؟ تسلا 0 دبل خال لوقينأ لام انه دعو .ةا ارث

 مهرمأ نانا ب 7” 00 06-00 ىور «لوألا لوقلا)

 6 هيف اوامعتال ةعمجا موي وهو ادحاو اموب مايأ ةعبس لك ىف هلل اوغرفت : لاقو ةعملاب ىسوم

 موي وهو قاخلا نم هيف غرف ىذلا مويلا الإ ديرنال : اولاقو ؛ كلذ اولبقي نأ اوبأف « مكلامعأ نم

 « ةعمجاب اضيأ مالسلا هيلع ىسيع مثءاج مث « هيف مهملع ددشو مط تبسلا ىلاعت هللا لعج . تبسلا

 ىنلا نع ةربره وبأ ىورو .دحألا اوذختاو انديع دعب ,هديع نوكي نأ ديرنال : ىراصنلا تلاقف

 ؛ هللا انادهو هيف اوفلتخاف انلبق 7-51 نم ىلع ةعما مون تا هللا نإ» لاق 3 ملسو هيلع هّللأ ىللص

 مهرمأ ثيح ىسوم مهين ىلع ىأ (هيفاو هلتخا نيذلا ىلع) ىلاعت هلوق : لوةنف اذه تفرع اذأ

 سشللاو اجا ىأ مويلا كلذ 6 ' ىلع اناللتخا ناك تبسلا ىمهفالتخاف ؛ لا اوراتخاف ةعمج اب

 نال هب لقي مل نم مهنمو « تبسلاب لاق نم مونف هيف اوفلتخا دوملا نأ (هيف اوفلتخا) هلوق ىنعم

 نال كلذو ؟ تبسلا موي نم لضفأ ةعمجلا موي نأ ع لدي هجو لقعلا ىف له : لئاق لاق ناف

 دحالا موي نم نيوكتلاو قلخلاب ىلاعت أدب و , مايأ ةتس ىف ملاعلا قلخ ىلاعت هنأ ىلع اوقفتا للملا لهأ

 ) لامعاللا كَ ف انير قفاوت نك دوملا تلاقف 2 غارفلا ع تبسلا 0 ناكف ؛ ةعمجأ موي ف منو

 اذه لعجنف ءدحالا موي وه نيوكستلاو قلخلا أدبم : ىراصنلا تلاقو « ىنعملا اذه تبسلا اونيعف

 ؟ انل ًاديع ةعمجلا موي لعج ىف هجولا اف « نالوةعم ناهجولا ناذبف ءانل دبع مويلا

0 ١/2 



 هللا احتار هلم عبتانأ كيلا انيحوأمد لال 11

 ليقوا# هاربا 1 ىلع مهاربإ لع ت تيلص 6 انم لصملا لوق وه : ن دال

 . ةدايعلاو ْ ءافولاو : قدصلا

 (نيحلاصلا نم. ةرخآلا ىف هنإو) هلوق 4 ةعساتلا ةفصلا)

 ؟ نيمهلاصلا تاماقمىلعأىف ةرخآلا ىفهنإو : لقيم و (نيهلاصلا نم ةرخآلا ىفه:إو) لاق مل:ليقناف

 ةرخآلاىفهنإ و) انههلاقف (نيحلاصلاب ىنقملأ و كح ىلبهبر) لاق هنأ نع كح لاعتهناأل الق

 ىلعأ ىف نوكي نأ قني ال نيحاصلا نم هنوك نا مث هءاعد باجأ ىلاعت هنأ ىلع انت (نيملاصلا زم

 مهاربإ اهانيث 1 انتجح كلتو)' هلوق ىهو ىرخأ ةيآ ىف كلذ نيب ىلاعت هللا ناف نيمحلاصلا تاماقم

 (ءاشن نم تاجرد مفر هموق ىلع

 ا لاق ةفيرشلا ةيلاعلا تافصلا هذه مالسلا هيلع مهاربإ فصو !ىل ىلاعت هنأ ملعاو

 : ثحايم هيفو (اهني .ح مهأ., .| ةلم عنا نأ كايلا

 0 مالسلا هيلع مهاربإ ةعل رش ىلع ناك ملسو هيلع هللأ للص ىذلا نإ موق لاق م لوالا ثحبلا )

 مالسلا هيلع مهاربإ عرش ءايحإ مالسلا هيلع هّدمعل نمد روصقملا 0 2 درقنم 4 وه ع هل لكدلو

 مالسلا هيلع مهاربإ ف صو لاعتهنالل ٠ فيعض لوقلا اذهو ةيآلا هذه ىع هيهذم تانثإ 6 لوعو

 . كلذ دارملا ناك ( مهاريإ ةلم 39 كافساتلف و نيك قلاع تاكا اهنأنيك الا هدكاف

 ةيعطقلا لئالدلا ىلع ءانب ديحوتلا تيثأو كرشلا قن امنإ ملسو هيلع هللا لص ىنلا : لق ناف

 ىلع هل بجوف ىنغملا اذه ىلع (عبتا نأ) هلوق لمح عنتميف هل ًاعباتم نكي ل كلذك ناك اذإو

 . اهيف ةعباتلا لوصح حصي ىلا عئارشلا

 طق قارهأو '. افيتكاوتلا ىلا ةوعدلا هفك ق هتعباتم سآلا دارملا نوكح» نأ لمتح: انل

 ةقيرطلا وهام ىلع ةريثك عاونأب ىرخأ دعب ةرم لئالدلا دارإو ةلومسلاو قفرلا قءراعب هيلإ

 . نآرقلا ىف ةفاولأملا

 ميظعت ىلعلدت (كيلإ انيحوأ مث) هلوقف «مث» ةظفل : فاشكلا بحاص لاق «ىناثلا ثحبلاإ)

 ةماركلا نم هللا 0 فرشأن أب ناذيالاو هلحلالجإو )سو هيلع هللا ]ص هللا لوسر ةلزنم

 ىلعتلذ ةظفللا هذه نأ ؛ لبق نم هتلم سو هيلع هللا لص هللال وسر عابتا ةم«:لا نم تراانلجار

 . اهب هللا هحدم ىتلا متادملا رئاس نع ةبنرأا ىف تعنلا اذه دعابت



 ٠م ةيآلا «ةنسح ايندلا ىف هانينأو» ىلاعتهلوث

 مهب هللا عفدي رشع هعب رأ ايفو الإ ضرأ قبت مل بشو>- نب رهش نعو ؛ ببسلا ىلع ببسملا مسال

 . هدحو ناكهناف مالسلا هيلع مهارإ نمز الإ ضرألا لهأ نع
 ىضرس ابعنبا لاق هب ىلاعت هللا هرمأ امب متاقلا وه تناقلاو , هلل اتناق هن وك 4« ةذاثلا ةفصلاإل

 . هلل اعيطم هنوك هاتعم : اههنع هللا

 سابعنب|لاق . هنعلوزيال اليم مالسالا ةلمىلإ لئاملافينحلاو افينح هنوك 4 ةئلاثلا ةفصلاإل

 . ةيفينحلا ةفص هذهو ؛ ضو جملا كسانم ماقأو نتّتخا نم لوأ هنإ : امهنع هللا ىضر

 ربكلاو رغصلا ىف نيدحوملا نم ناكهنأ هانعم (نيكرشملا نم كي ملو) هلوق 4«ةعبارلا ةفصلا)

 تابثإ ليلد ركذف لوصاألا ملء ريرقت ىف ناك مالسلا هيلع هتمه رثك أ نأ كلذك هنوكررقي ىذلاو

 بك اوكلاو مانصالا ةدابع لطبأ مث (تيمبو ىحب ىذلا ىبر) هلوق وهو هنامز كلم عم عناصلا

 نم بلط مث «رانلا ىف هوقلأ نأ ىلإ رمآلا لآ ىتح مانصاألا كلت رمك مث (نيلفآلا بحأال) هلوقب

 مهاربإنأ لع نآرقلا ٍلعىلع فقونمو ؛ ةنينأمطلا ديزم هل لصحيل ىتوملا ءايحإ ةيفيك هيري نأ هللا

 . ديحوتلا رحب ىف اقراغ ناكم السلا هيل
 عم الإ ىدغتي ال ناك مالسلا هيلع هنأ ىور (همعنآل ًاركاش) هلوق (ةسماخلا ةفصلاإل

 مهاعدف رشبلا ةروص ىف ةكئئالملا نم موقب وه اذاف هءادغ رخأف افيض موي تاذ دحي لف فيض

 ىلاعت هللا ىلع كتزع الولف كتلك اوم ىلع بحي نآلا : لاقف ماذجلا ةلع مهم نأ اورهظأف ماعطلا ىلإ

 . ءالبلا اذهب كالتبا امل

 . ةريثك تناك مالسلا هيلع مهاربإ ىلع ىلاعت هللا معنو « ةلق عمج معناألا ظفل : ليق ناف

 . (همعنأل ارك اش) لاق ملف

 . ةريثكلا فيكف ةليلق تناكنإ هللا معن عيم ارك اش ناك هنأ دارملا : انلق

 ةيلكلاب ءىثشلا ذخأت نأ وه ءابتجالاو . ةوبنلل هافطصا ىأ (هابتجا) هلوق 6 ةسداسلا ةفصلاإل

 . ضوحلا ىه ةيباجلاو ضوحلا ىف ءاملا عمج هلصأو ؛ تيبج نم لاعتفا وهو

 نءدلاف بيغرتلاو هللا ىلإ ةوءدلاف ىأ ( مقتسم طارص ىلإ هادهو) هلوق «ةعباسلا ةفصلا))

 (هوعبتاف امقتسمىطارلط اذه نأو) ىلاعت هلوق هريظن  لطابلا نيذلا نع ريغتتلاو قحلا

 لكف قاخلا لك ىلإ ف هللا نإ ةداتق لاق (ةنسح ايندلا ىف هانيت آو) هلوق 4 ةنماثلا ةفصلا إل

 رئاسو نشيرق رافك امأو «َرهاظف ىراصتلاو.٠ دوبلاز ؛ نولسملا افأ + هب نورقب نايدالا لغا

 قدص ناسل ىل لعجاو) هلوق ىف هءاعد باجأ هللا نأ مالكلا قيقحتو ؛ هب الإ مهل رخف الف برعلا



 ةيالا «افينح هقلاتناق ةمأ ناك يهاب: نإ لاغي هاون ان

 اركاش » َنيكرشملا نم كي دافي :ح هللا أ ناك ميهاربإ نإ

 1 < اًيدلا ف هانينآَو 6١١١2 ميقتسم * طار 7 1 0 9
 هذ

 مهر ربإ هلم عنا نأ كل | | ايس مت دوم نَا نك ةرخآلا ىف هَ
 تس سي - ه- ه-

 0 ا اح حا تلا

 186 نيكرش لا نم َناكاَمَو ان

 هايتجا همعناأل ارك اش نيكريشملا نم. كي ملو افينح را 1 نإ لا هلوق

 انيحوأ مث نيحلاصلا نمل ةرخالا ىف هنإو ةنسح ايندلا ىف هانيت آو ميقتسم طارص ىلإ هادهو

 (نيكر شملا نم ناكامو افينح مهاربإ ةلم عبتا نأ كيلإ
 ءاكرشلا تابثاب موق اهنم ءايشأىف نيكرشملا بهاذم ةروسلا هذهىف فيزامل ىلاعت هنأ ملعا

 9 هنا لسرأول مطوقو؛ مالسلامهيلع لسرلاو ءايبنالا ةوينىف مهنعط اهنمو ؛ ىلاعت هلل دادنألاو

 هللا اهحابأ ءايشأ مجرحتو ؛ هللا اهمرح ءايشأ ليلحت موق اهنمو . ةحئالملا نم لوسرلا كلذ ناكل

 نيدحوملا سيئر مالسلا هيلع مهاربإ ناكو ؛ لاوقالا هذه ىف مهبهاذم لاطبإ ىف غلاب اسلف : ىلاعت

 نوكرشملاو . عئارشلا ىلإو كرشلا لاطبإو ديحوتلا ىلإ سانلا اعد ىذلاوهو : نييلوصآلا ةودقو

 رخآىف ىلاعت هللا هرك ذ مرجال « هب ءادتقالا بوجوب نيرةم هتقي رطن سحب نيفرتعم هبني رختفم اوناك
 رارقالا ىلع نيكرشملا ءالؤحل الماح كلذ ريصيل ديحوتلا ىف هتقيرط هنع ىكحو « ةروسلا هذه

 : تافصب مالسلا هيلع مهاربإ فصو ىلاعت هنأ ٍلعاو ء كرشاا نع عوجرلاو ديحوتلاب

 مهلا نم ةمأ هدحو ناكهنأ : لوألا : هوجو هريسفت ىفو ٠ ةمأ ناكهنأ «ىلوالا 8
 1 ريخلا تافص ىف هلال

 دحاو ف ملاعلا عمجب نأ كس هللا" لعا نذل

 « ةمأ هدحو ناك ىنعملا اذبلف ارافك !وناك مهلك سانلاو .هدحو انمؤم ناك« دهاجم لاق : ىناثلا

 : ثلاثلا «هدحو ةمأ هللا هثعبي» ليفن نب ورمع نب ديز ىف لوقي ملسو هيلع هللا لص هللال وسر ناكو

 كلعاجىنإ) هلوق هليلدو  هبم وي ىذلاوه ةمآلاف ؛ ةيغبلاو ةلحرلاك لوعفم ىنعمب ةلعف ةمأ نوكي نأ
 ماوس نمع نيزاتمم هتمأ تلعج هلجأل ىذلا بيسلا وه مالسلا هيلع هنأ : عبارلا (امامإ سانلل

 اهالطإ ةماللاب ىلاعت هّللا هاعم ةماللا كلا/ لوصحل ببسلا ىرجم ىرج املو ؛ قلا نيدلاو ديحوتلاب



 3 ةيالا «ةلاهجت ءوسلا اولمعنيذلل كب رنإ مهد ىلاعت هلوق

 نإاوحلصأ أكد دعب نم اوبات م ا لع نذل كرد

 يت مك رشم م هل

 اا هدعل نم كبَر

 . ماعنالا ةروس ىف 0 ىذا (لق 1 انصصقام 2 انا لاقف

 لاخي ةل وق قر مانا نه يفر (نودلظي مهسفنأ اوناك نكلو مهانملظامو ل ىلاعت لاق ّ

 (مهط تلحأ تابيط مييلع انمرح اوداه نيذلا نم ملظبف)

 كبر نإ اوحلصأو كلذ دعب نم اوبات مث ةلاهجي ءوسلا اولمع نيذلل كبر نإ مثل ىلاعت هلوق

 ( ميحر روفغل اهدعب نم

 ةرفذملا لوصحو ةبوتلا ند مهعنمبال هللا مأ ةفلاخمو هللا ىلع ءارتفالا نأ نايب د وصقملا نأ معا

 هلعفي امتاف ءوسلا ل مع نملكو ؛ ىصاعملاو رفكلاوهو ىغبنيالام لك لوانتي ءوسلا ظفلو . ةمحرلاو

 بهذملا كلذ نوك دةتعيلام هناف ء ارفك هنوكب ملعلاعم هب ىضريال ادحأ نلف رفكلا امأ . ةلاهجلاب

 هنعردصتمل لعلاو لقحال ةبااغ ةوهشلا رصتول اف ةيصعملا امأو  هيضترءالو هراتخيال هناف ءاقدصو اقح

 انغلاب دقانإ : ىلاعت لاف . ةلاو+لا ببسب هيلع مدقي امناف ءوسلا لمع نم لكنأ تبثف « ةيصعملا كلت

 انإ مث ؛ ىلاعت هللا ىلع ةرفلاو ةرمشلا ىضتقمب نومرحبو نرالحي نيذلا رافكتلا كثلوأ دييبت ىف

 نم ىأ « كلذ دمي نو اوبات مأ « ةلاهجلا ببسب ءوسلا اولمع يذلا ق>ىف كبر نإ : لوقن كلذ دعب

 ىأ ؛ اوحلصأ تائيسلا كالت نع ةبوتلا دعب مهنإ مث . ةلاهجلا كلت دعب نم : ليقو ؛ ةئيسلا كلت دعب

 . هللا اوعاطأو اونمآ

 هنأ : ىنعملاو (ميحر روفخل) لاق مث . ديك أتلا ليبس ىلع (اهدعب نم كب ر نإ ) هلوق داعأ مث

 الا نأ مالكلا لصاحو « ةلاهجلا ببسب مهنع ردص ىذلا ءوسلا كلذل ميحر روفخل

 ةحلاصلا لامعاللاب نأ و نمآو هنع باتاذاف ءاديدم ادمأو اريهد ارهد ىصاعملاو رفكلا ىلع مدقأ دق

 . باذعلا نم هصاختو هتبوتلبشي ؛ مجد روفغ هللا ناو



 ةيآلا «لبق نما كيلع اكض قام 5 0 0 نذلا ىلعو» لاعت هلو 2

10 1 0 

 نك مال امو ُلَق نم قليلَط ان اقم 10 نبذل نك

 ل مل سا او ا

 للخو 0 سرع اوناك

 هللا ىلع اورتفتل) ىلاعت هلوق ارا ا لإ ىدؤي هيلع ةبآلا 7 5 ةولاق ناف

 ..كلذ. نيع. (بذكلا

 , ىلاعت هللا لع بذك نايب هيف سيل (بذكلا متنسلأ فدت امل) هلوق نأ : باوجلاو

 ؤهو . ةريثك نآرقلا ىف هرئاظنو دئازلا نايبلا اذه هيفلصحبل (بذكتلا هللاىلع اورتفتل) هلوق داعأف

 :ريدقتلاو « ةلوصوم (ام) نوكنت نأ : ىناثلا . ةدئاز ةدئاف عم هنيعب هديعي مث امالك ركذي ىلاست هنأ

 امولعم هنوكل هيف ظفلفذحو ؛ مارحاذهو لالحاذه هيف بذكلا مكتنسلأ ف صتىذلا اولوقتالو

 ةيهام ن اكهغيلب و مالكلا حيصف نم («بذكلا مكتسلأ فصتإ) ىلاعت هلوق 4ةثلاثلا ةلأم لا ١)

 ةغلابم اذهو « هتيهام حضوي وبذكلا ةقيقح فشكي بذكلا مهمالكو ةلوهجم هتقيقحو بذكلا

 : ىرعملا ءالعلا ىنأ لوق هريظنو ءابذك دنوكب مهمالك فصو ىف

 الداكلا فصي ةمارب تابف نهو دعب ةرعملا قرب ىرس

 ١ لعأ هللاو « انههاذكف لالكلا فصي قربلا كلذ ىرس نأ : ىنعملاو

 ليلحتلاو ميرحتلا كلذ نوبسني اوناك مهنأ : ىنعملا (بذكتلا هللاىلع اورتفتل ١ ىلاسعت لاق مث

 ءارتفالا كلذ نال ءضرغلا مال سيل ماللا اذه نأ نظأو . كلذب انرمأ هنإ : نولوةيو ىلاعت هللالإ

 :ىدحاولا لاق (انز>و اودع مه نوكلا) ىلاعت هلوةك ةبقاعلا مال ناك لب مط اضرغ ناكام

 بذكلا مهفصو نآل (بذكلا مكتسلأ فصتامل) هلوقنم لدب (بذكلا هللاىلع اورتفتل) هلوقو

 لاقو ؛ نيرتفملا دعوأ مث « ىلاعت هللا ىلع ءارتفالاب بذكلا مهفصو رسفف  ىلاعت هللاىلع ءارتفا وه

 نع مهنع :لوزي ايندلا ميعن نم هيف مثام نأ نيب مث (نو>لفيال بذكلا هللا ىلع نورتفي نيذلا نإ)

 لك عاتم لب : سابع نبا لاقو « ليلق عاتم مهعاتم : ىنعملا جاجزلا لاق (ليلق عاتم) لاَقف «٠ بيرق

 (يلأ باذع مهلو) هلوق وهو « لأ باذع ىلإ نودري مث , ليلق عاتم ايندلا

 اوناكنكلو مهاتيلظامو لبق .ىرم كيلع انصصقام انمرح اوذاه نيذلا ىلعو إل ىلاعت هلوق

 (نوءلظي مهسفنأ

 تامر لا نم هب دوهيلا صخام نايبب هعبتأ : مالسالا لهأل مرحامو لحام نيباس ل يلاعت هنأ لعا



 4 1لا بذكلا كتددعل اولوقتال ود ىلاعت هلوق

 وي ضع
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 للام ميل باَذع مهو ليلق

 . ةيندم ةرقبلا ةروس ناف ؛ناتيندم ناتروسو . ناتيكم ناتروس عبرآلا هذه ىف تامرحلا رصح

 هصخامالإ عبرألا هذه ىف ميرحتاارصح ركن أنف : ةنيدملاب ىلاعتهللالزنأامرخآ نم ةدئاملا ةروسو

 تامرحما رصح نأىلعتلد ةروسلا هذه نآل , هيلع ىشخ نأ لح ىف ناكةعطاقلا لئالدلا و عامجالا

 لاكتمأ و اهوخ | وكةفدلا ل وار اه ار كم ردا كرا قرانا رج فتاك ع برالا هذه ىف

 : لعأ هللاو ؛ ةشلل ةلازإو راذعألل اعطق عبرألا روسلا هذه ىف نايبلا اذه داعأ

 هللا ىلع اورتفتل مارح اذهو لالح اذه بذكلا مكتنسلأ فصت امل اولوةتالوإل ىلاعت هلوق

 «ميلأ باذع مهلو ليلق ة عاتم نوحلفيال بذكلا هللا ىلع نورتفي نيذلا نإ بذكلا

 :لئام ةبآلا فو

 "سلا كاذ دك اق غلاب عيرألا كلت ىف تامرحما رصح امل ىلاعت هنأ عا «ىلو ألا ةلأسملا 2

 نومرحيا وناك مهناف ؛ ىرخأ اهنعناصقنلا فو ؛ ةرات عبر آلا هذهىلع ةدايزلا ف رافكلا ةقيرط فيزو

 مرو انروكذل ةصلاخ ماعنأللا هذه نوطب ىفام نولوقياوناكو . ماحلاو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا

 محلو مدلاو ةتيملا اولاح مهنآل كلذو تاللحلاىف اضيأ اودازو تاءرحنا ىف اوداز دقف ؛ انجاوزأ ىلع

 ءاشالانأ نيبو , ةعبرأللا هذه ىه تامرحلا نأ نيب ىلاعت هللاف « ىلاعت هللاريغل هب:لهأامو ريزنخلا

 اذه ىلع ديدشلا ديعولا ركذ مث , هللا ىلع ءارتفاو بذك مارح اذهو لالح اذه نإ نولوقي ىتاا

 نأ ةيآلا هذه ىف ركذ مث « عيرألا روسلا هذه ىف رصحلا اذه نب الن ىلاعت هنا ::كوقأو.. تذكتل]

 ديزمال هنأ انيلع ديدشلا ديعولل بجومو ىلاعت هللا ىلع ءارتفاو بذك اهنع ناصقتنلاو اهيلع ةدايزلا

 . لعأ هللاو ؛ رصحلا اذه ىلع

 :ناهجو (بذكلا مكتتسلأ فصت امل) هلوق ىف بذكلا باصتنا ىف 4ة يناثلا ةلأسملا)

 مكتنسلأ فصو لجأل : اولوقت الو : ريدقتلاو ؛ةيردصم (ام) جاجزلاو . ىناسكلا لاق : لوالا

 , اذكو اذك اذكل : اولوقتال : لاقي نأ هريظن مارج اذهو لالح اذه بذكلا



 بآل «مدلاو و ةتبملا مكيلع مرح امتإ» ىلاعت هلوق 1

 هلم هم هل 6 رس 6 زر

 نفث هب هللا يَ مم 0 مدلاَو هيما مكي مرح ام

 ا ا سا

 6م 2 اجو ح تاب 5

 «65١١ر ميحر 0 نف داعالو غأب رع رطضا

 ىنعي (مهنم لوسر) ةكم لهأ ىنعي (مهءاج دقلو) لاقف رك 2 لا اك امل ىلاعت نار

 ىنعي : امهنع هللا ضر سابع نبا لاق (باذعلا رهذخأف هك نر ةلحأل ةفرما مهسفنأ نم

 هدعب لاق ىلاعت هناآل ىلوأ : سابع نبأ لوق لوقأو « ردب موي لتقلا : ليقو . ةكمب ناكىذلا عوجلا

 اا عرفك ببسب ناكامإ عوجلا كلذ نأ ىنعي (نودبعت هايإ منك نإ هللأ مقزر ام اولكف)

 اولكف : امهنعهللاىضر سابع نبا لاق (هللا كقزر امم اولكف) لاق ببسلا اذهلف : اولكأت ىحرفكلا

 هللا لوسر اوءلك ةكم ءاسور نإ : ىللكلا لاقو . مئانغلا نم ديري هللا مكقزر امم نيململا رشعماي

 دق ةريملا تناكو . نايبصلاو ناوسنلا لاباف لاجرلا تيداع اولاقو اودهجنيح ملسو هيلع هللا ىلس

 هللالاقف ماطعلا مهملإ لم مهلا ماعطلا لمح ىف نذأف مِلسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىمأب مهنع تعطق

 هلوق هيلع لديو : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاقام لوقلاو (ابيطالالح هللا كقزر امم اواكف) ىلاعت

 متنمآ امل مكنأ ىنعي ةيآلا (لهأ اهو ريزتخلا محلو مدلاو ةتيمل مكيلع مرحامإ) ةيآلا هذه دعب ىلاعت

 . مدلاو ةتيمللا ىهو ثثئابخلا اوكرتاو ةمينغلا وهو بيطلا لالحلا اولكف رفكلا متكرتو

 ريغ رطضا نف هب هللا ريغل لهأ امو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا كيلع مرح امنإإل ىلاعت هلوق
 «ميحر روفغ هللا ناف داعالو غاب

 ةداعالا ىف ةدئاف الو كانه ةرسفم ةرقبلا ةروس ىف ةروكذم اهرخآ ىلا ةيآلا هذه نأ ملعا

 رصحلاديفت (امنإ) ةظفلنآل ةروسلا هذهىف ةعبرآلا ءايشألا هذهىف تامرحلارصحلاعت هنإ لوقأو

 امرحم ىلا ىحوأ اهيف دجأ ال لق ) ىلاعت هلوق ىف ماعنألا ةروس ىف ةعبرألا هذه ىف اضيأ اهرصحو

 هذه نآل ةرقبلا ةروس ىف ةعبرآلا هذه ىف اضيأ اهرصحو . ناتيكم ناتروسلا ناتاهو ( معاط ىلع

 لد[ 00 لاه لاثت هنا ةدئاكللا روسى اصر ا اهرصحخ و ةرشبلا ةروس ىف تدرو ةظفللا هذه ةهآلا

 نأ ىلع اوعمجأو . مهلعىلتيامالإ لكلا حابأف (؟كيلع ىلتيامالإ ماعناألا ةميهب ل تلحأ) ةروسلا هذه
 هيلهأامو ريزتخلا مو مدلاو ةتيملا ميلع تمرح) ةروسلا كلتىف ىلاعتهلوقوه (مكيلع) هلوقب دارملا

 ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملاو) لاقم“ . ةثالثلاروسلا كلت ىف ةروك ذملا ةعبرألا كللتركذف (هللا ريغل

 (بصنلا ىلع يذامو) لاقم“ , ةتيملا ىف ةلخاد ءايشألا هذهو (متيك ذام الإ عبسلا لكأ امو ةحبطنلاو
 ىلعةلاد ةعبرآلا روسلا هذه نأ تبثف (هللا ريغل هب لهأامو) هلوق تحت ةلخادلا ماسقأللا دحأ وهو



 ١ ؟ ةيآلا «هوبذكلف مهنم لوسر مهءاج دقلو» ىلاعت هلوق

 7 52 رار عار 7 عرس ةهرزوأاس معاد رس 0و2 5 0

 «11دّنوملاظ مهَو باَذَعلا مهدت هوبْدكف مهم لوسر مهءاج تنمى

 هأيإ تنك نإ هللا تمعن او ؟شاو انط ةلكاج هللا قر راع
 هم مرمر

 »١١4« نودعت

 الماك ادي دش ناك عوجلا كلذ نأ : ىناثلاو . عوجلا داو مهن اك اوراص ماعطلا اودَقف ايلف ماعطلا

 ةلاح عوجلا كلذ ىف لصح هنأ لصاحلاف . سارللا هبشأف : تاهجلا لكن م مهب طاحأ هنأك راصف

 هللا اهقاذأف) لاَقف ٠ نيراتعالا الك ىلاعت هللا ريتعاف ء سونلملا هشت ةلاحو ء قوذملا هنت

 (فوخلاو عوجلا شابل
 فيررعتلا نعربعىلاعت هنأالا فوذلاو عوجلاسابل اهفرع هللا نإ ريدقتلا نأ «ىناثاا هجولاوإل

 رظان لوةترابتخالاوهو فرعتلا عضوم عضويف راعتسي دق مث ؛ مفلاب قوذلا لصأو ةقاذالا ظفلب

 : رعاشلا لاق : هدنعام قذو انآلف

 ابياذعو ابدع انيلإ قيسو  اهتمتط ىاف' أيئاذلا قدي نمو

 لاحلاريغتو ندبلا ةعنو نوللا بوكو رومضلانم مملع رهظام وه فوخلاو عوجلا سابأو

 : لوقت نأز وحي كلذك « نالذ ىلع عوجلاو فوخلا رثأ ءوس تفرعت :لوقت امكف لابلا فوسكو

 . نالف ىلع فوخلاو عوجلا سابل تقذ

 هللا اهقاذأف : ريدقتلا راصف . ةساملا ىلع سبللا ظفل لمحبي فنرأ (ثكااثلا هجولاوإل
 . فونلاو عوجلا ساسم

 - هيلع هللا لص ىنلاب مهلعفب ديرب : سابع نبا لاق «نوءعنصي اوناك اهإ ىلاعت لاق 0

 نارقلا ىف هلثمو ؛ تعنص ا لقي ملو : ءارفلا لاق . هلتقب أومهو ةكم نم هوجرخأو هوبذك نيح

 0 مالكلا قيقحتو « ةلئاق لقي لو (نولئاق مهوأ انايب انسأب اهءاجخ) ىلاعت هلوق هنمو «ريثك

 . تافصلا هذه لكف « هللا معنأب ت ترفكف ادعر اقدر ابدأي ةنممطم اأن ةيرقلا فصو

 0 ةبالارخآ ىف لاق مرج الف ٠؛ احا ةقيقحلا ىف دارملا نأ الإ ؛ ةيرقلا لع ظفللا بسحن تنرجأ

 . ملعأ هللاو (نوعنصي اوناك

 مكقزرامم اولكف ؛نوملاظ مهو باذعلا ممذخأف هوبذكسف مهنم لوسر مثءاج دقلو ل ىلاعت هلوق

 («نودبعت هايإ منك نإ هللا تمعن اوركّشاو اببط الالح هللا

 48. برت 107



١ 

 ٠ ل 1 نا اك اهله الع تنافر ةكمالا اهمال نس فولط بعدا 1
 نوجاتحيال اهلهأف ةنك اس ةراق اهنأ هانعم : ىدحاولا لاق (ةنئمطم) هلوق (ةيناثلا ةفصلاوإل

 نوجاتحيال مهنأ : ةنئمطم اهنوك نم دارا ناك نإ : لوقأ . قيض وأ فوخل اهنع لاقتتتالا ىلا

 نوجاتحيال مهنأ دارملا ناك نإو . ةنمآ اهنوك ىنعم وه اذهف ء فوخلا ببسب اهنع لاَ ذالا ىلا

 الك لعو (ناكم لك نم ادغر اهقزر اهيتأي) هلوق ىنعم وه اذهف ٠ قيضلا ببسب اهنع لاقتتالا ىلإ

 . راركتلا مزاي هناف نيريدقتلا

 :ارلاو داققلا نأ تاوجلاو

 هافكلار ةجفلاو نمالا) هبا امل نيل ةثالث

 امل دلبلا كلذ ءاوه نال . ةحصلا ىلا ةراشإ (ةنئمطم) هلوةو « نمألا ىلإ ةراشإ (ةنمآ) هلوقف

 ةراشإ (ناكملك نمادغر اهقزر اهيتأي) هلوقو « هيف اورقتساو هيلا اونأمطامهتج مآل امنالم ناك
 مالسلا هيلع ميهاربا ةوعد ةباجإ هيف ببسلا (ناكم لك نم) هلوقو : نورسفملا لاق . ةيافكلا ىلإ

 ةيآلا «هللا معنأب ترفكف» ىلاعت هلو

 انهه لوقأ ةدشو دشأ لثم ةمعن عمج معنالا (هللا نأ ترفكف) لاق ةثالثلا تافصلا هذه ةيرقلا

 معنلا نم ةليلق عاونأب ترفك ةيرقلا كلت لهأ نأ : ىنعملا ناكف اف عمج معنألا نأ وهو : لاول

 ببسلا اهف ؛ باذعلا اوبجوتساف هلل ةميظع معنب | ورفك مهنإ : لاقي نأ قئاللا ناكو « هللا امذعف

 ؟ ةلقلا عمج ركذ ىف

 ٍكاّذعلا بجوأ امل ةليلقلا معنلا نا رفك نأ ىنعي للعلا لع ىندألاب هيبنتلا دوصقملا : باوجلاو

 ةتنن أططلاو: نماللا ىف ١ وناك مهنأل ةكم لهأ لم اذهو «باذقلا باحاب لوأ ةريثكتلا معنلا نارفكف

 اوغلابو هب اورفكف ملسو هيلع هللا لص دم وهو . ةميظعلا ةمعنلاب مهيلع هلل منأ مث ,بصخلاو

 اولكأ ىتح نينس عبس عوجلاب هللا مهبذع : نورسفملا لاق . ءالبلا مهيلع هللا طلس مرج الف هئاذيا ىف

 ايارسلام هيلا تعبي ناك سو هيلع هللا لص ىنلا نأ وهف فوخلا امأ ءدقلاو زهلعلاو ماظعلاو فيجلا

 نبا لاق ؟ سابللا قاذي له : بيداآلا ىنارعألا نبال لاق ىدنوارلا نبا نأ لقنو . مهلع نوريغيف

 نأ بجااؤلا ناكف سبلت لب قاذنال سابللا نأ وهو ؛ةيآلا هذه ىف نعطلا ىدنوارلا نبا دوصقم

 : هوجو نه هيأوج لزقأرو ّّ عوجلا معط هللأ مهقتاذأف 5 لاقي 5 2 عوجلا نسا هلل ماسكف 5 لاعبي

 وه قوذملا نأ : امهدحأ : ناعون عوجلا دنع ملل تلصح ىلا لاوحالا نأ (لوآلا هجولاإل



 5-5 ةيآلا «ةنئمطم ةنمأآ تناك ةنرق الثم هللا ابَوْو لاعُت هلق

 ف نا سا ماج سايز ولا ا 2 2م هب نع تاضدو م هرمز قو( 21-2

 ناكم ل 3 نكاد اهنا ا تناك ةبرق الثم هللا برضو

 ا 0 فوخلاَو عوجلا قلك هللا "يقاَذأَ هلا محن تدمكم
 ا 22-6

 1«١١6؟> نوعنصي

 . كلذ حصي مل ةعافشلا ببسب تندم باقع.كازألابق هنأ راو نامع 0 ١١
 رهاوظب كسلا نأ انبهذم نأ الإ ؛ كلوق ىلع لدي تامومعلا رهاظ نأ عازنال : باوجلاو

 ةرقبلا ةروس ىف انيب مث ,دعولا رهاوظب ةضراعم ديعولا رهاوظف اضيأو  عطقلا ديفيال تامومعلا

 ديعولا بناج ىلع حجار دعولابناج نأ (هنئيطخ هب تطاحأو ةئيس بسك نم ىلي) هلوق ريسفت ىف

 : ملعأ هللا و « ةريثك هوجو نم

 ترفكف ناكملك نم ادغر اهقزر اهيتأي ةنئمطم ةنمآ تناك ةيرق الثئمهَللا برضو ىلاعت هلوق

 («نوءنصي اوناك امب فوخلاو عوجلا سابل هللا اهقاذأف هللا معنأب

 : لئاسم ةيآلا قو

 تافآب اضيأ مدده ةرخآلا فديدشلا ديعولاب رافكلا دده ال ىلاعت هنأ لعا (ىلو آلا ةلأملا)

 . ةيآلا هذه ىف هركذ م : فوخلاو عوجلا ىف عوةولا وهو ايندلا

 ادوجوم ءىثلا كلذ ناك ءاوس ةنيعم ةفصب فوصوم ءىثب برضي دق لثملا (ةيناثلا ةلأسملا))

 لثملا اذه اهم هللا برض ىنلا ةيرقلا هذهف ؛ نيعم دوجوم ءىثب برضي دقو . ادوجوم نكي مل وأ

 ةرردلا كللتف 0 اذه 7 : ةئيغم ةيزق لركن نأ ل هتحاو اضورفماايلث ةزكذ نا لكتح

 35 ريغ اهنأ برقالاو . دكم اهنأ لع نرسفملا نم َنورثك الا ءاهريغوأ 56'نوكتت نأ لكبح

 . ةكم ريغ نوكي ةكم لثمو ؛ ةك-1 الثم تبرضاهنأل
 : تافص ةيرقلا هذهل ىلاعت هللا ركذ 4 ةثلاثلا ةلأسملا))

 امرح انلعج انأ اوري مل وأ) لاق م مهيلع راغيال نمأ تاذ ىأ ةنمآ امنوك 4 ىلوالا ةفصااإل

 ىلع مهضعب ريغي ناك برعلا نآل . كإذك ناك ةكف ىف رمآلاو ( مههوح نم سانلا فطختيو انمأ

 مهتوصخبيو مهنومرتحي اوناكح برعلاو هللا مرح لهأ اوناك مهناف : ةكم ااه اباد اذن

 5 م.ركتلاو مظعتلاب

 فرظو نمآلا ناكم اهنأ لجأل اهلهاأل كلذ ناك نإو ؛ نمآلاب ةيرقلا فصو زوم هنأ لعاو



 ةيآلا ءاهسفن نع لداجت سفن لكى تأت موي» ىلاعتهلوق ١م

 : ليقو « مهيف ةيآلا هذه تلزنف اورجاهو ارا مهنإ 5 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىف اوكشو

 هلتقب ِلسو هيلع هللا لص ىننلا رمأ حتفلاموي ناك اسلف ؛ دترا حرس ىبأ نب دعس نب هتلادبع ىف تلزن

 ةياورلا هذهو ؛ همالسإ نسحو لسأ هنإ مث ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر هزاجأف نايم راختشإت

 دارملا نوكي نأ لمتحتو « ةيندم اهنم ةيآلا هذه انلعج وأ ةيادم ةروسلا هذه انلعج ول حصت امنإ

 لمتحي (اونتفام دعب نم) هلوقف « ةيقتلا ليبس ىلع رفكلا ةملكب اوملكت نيبذعملا ءافعضلا كئلوأ نأ

 :!نيعتلا لع لديام طفلا شياو 6 ةعيدرأللا:هوجولا هذه: نم.دحاو لك

 1ك كل نأ ءوملام وصقل كيل ل ند هل را هب ذل هذنم تناك نإ ؟ لوفس اذه كنف رعااذإ

 دترأ نميف ةدراو تناك نإو  هركي مل نم لاك ربصو دهاجو رجاه اذا هلاح نأو « هيف مثإال

 هلوقىف ءاملاذ , ةمحرلا ونار فغلا هللصحو باقعلا كلذ ليزي هيلع بحب امم مايقلاو ةبوتلا نأ دارملاف

 . ربصلاو داهجلاو ةرجحلا ىهو ؛ لبق امف ةروكذملا لامعأللا ىلا دوعت (اهدعب ند)

 : اتاك هيقف' (اهاسقن' نع لاحت نلقن'لك قت عويإلا هلؤقاامأ
 كبرنإ) ىنعملان وكي نأ : امهدحأ : نيهجو لعب وصنم (موي) جاجْرلا لاق «لوالا ثحبلا)

 مظعي ىذلا مويلا كلذ ىف نارفغلاو ةمحرلا ىطعي ىلاعت هنأ ىنعي (ىتأت موي محر روفغل اهدعب نم

 اذكموي زكذا وأ مهركذو : ريدقتلا نوكي نأ : ىناثلاو «نارفخااو ةمحرلا ىلا هيف ناسنالا جايتتحأ

 !ةيكذتلاو نانناللا وي ةمظعلا نآر ملا ىعم نال ءاذكو

 سفن لك) هلوقىنعم اف , ىرخأ سفن اهل نوكستال سفنلا : لوقي نأ لئاقل «ىناثلا ثحبلا ١)

 (اهسفن 1لنزع لدا

 ىه ىلوآلا سفنلاف . هتقيقحو ءىثشلا تاذ هب دارب دقو ىحلا ندب هب دارب دق سفنلا : باوجلاو

 نأش همهءالو هتاذ.نع لداحي ناسنإ لك ىأي.موي : لبق هن اكف « اهتاذو اهنيع ةيناثلاو ٠ نديلاو ةثجلا

 كلم قبيال ةرفز منهج رفزت : مهضعب نعو (هينغي نش ذئموي مهنم ”ىرما لكل ):ىلاعت اقأ: هريغ

 ليلخلا مهارإ نأ ىتح ىسفن ىضن براي : لوقي هيابكحر ىلع اثج الإ لسرم ىن الو برقم
 مطوقو (اليبسلا |: ولضأ ءالؤه) مهوقك اهنع راذتعالا اهنعةلداجما ىنعمو ؛ كلذ لعفي مالسلا هيلع

 (نيكاس وتم انكمام اانا هللاو)

 تلمعام ءازج سفن لك ىفوت : ىنعملاو ..فوذحم هيف «تامعام سفن لكىفوت و إل ىلاعت لاق مث

 : ىضاقلا لاق . نوصقني الهانعم : ىدحاولا لاق (نوءلظيال مثو) هلوقو « ناصقن الو سخن ريغ نم

 دحأ لك ىلا لصوي ىلاعت هنأ ىلع لدت امهنآل « ديعولا ىف هيلا بهذناه ىلع لديام ىوقأ نم ةيآلا هذه



 ١٠م ةيالا« | ويلاه دسز نم اورجاه نيذلل كبر نإمدىلاعتهلوق

 اس نق سس دي

 كب دن اوريصو 001 مش ”اوتتفام دعب لعل نم ا يذل كلير نإ" م

 هس 00 تس ع هم 2 مل زثدس رس ع ها

 لك وو اهسفت نع لد ان سفن لك أَن موي © ٠ ميحَر روُفُحل اهدعب نم

 سس رثاسو رث اع مرا لس 65 ل د

 ؟1د>:نوبطيا سرر تحاباللا 0

 مظع ةميظعلا عئاوملا هذه تلصح اذاف ؛ ةرخآلا تاداعس هتاعاطإ ىرتشي ىذلا رجاتلاك ن 5

 ؛ مريغال نورساخلا مث ىأ (نورساخلا مث ةرخآلا ىف مهنأ مرجال ) لاق ببسلا اذهلف , هنارسخ

 . ملعأ هللاو مهنارسخ مظع ىلع هيبنتلا دوصقملاو

 نم كبر نإ اوربصو اودهاج مث اونتقام دعب نم اورجاه نيذلل كبر نإ مث إل ىلاعت هلوق

 4 نوملظي ال مو تلمعام سفن لك ىفوتو اهسفن نع لداجت سفن لك ىنأت موي محر روفغل اهدعب

 : لئاسم ةيالا ىو

 لاحو هناعإدعب نم هللاب رفكنم لاح ةمدقتملا ةيآلا ىف ركذ امل ىلاعت هنأ (ىلوألا ةلأسملا))

 نم لا> هدعب ركذ , اهركذيل نم لاحو رفكلا ةملك فوخلا بيسب ركذف . رفكلا ىلع هرك أ نم

 (اونتفام دعب نم اورجاه نيذلل كبر نإ) لاف نتفام دعب نم رجاه

 مضب نوقابلاو ٠ لعافلا ىلا لعفلا دانسإ ىلع ءافلا حتتفب (اونتف) رماع نبا أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا)
 رباكأ نأ دارا نوكي نأ : لوألا : رومأف ىلوألا ةءارقلا هجو امأ . هلعاف مسي ملام لعف ىلع ءافلا
 : ىناثلاو ؛ مهتبوتلبقي هللا ناف اوربصو أاورجاهو اوبات ول 0 ءارقف اوذآ نيذلا مثو نيك رشملا

 املا ءافعضلا كتلوأ .نأ : كلاثلاو:؛ دحاوىنعع نامأو نام :هلاق 000 ىنعمب نتفأو نتف نأ

 ةصخرلا نآل ءاقننف كلذ لمع فز و ميلا اوف رهتاكف ةيقتلا ليس :لعترفكل كر
 نال رهاظف هلعاف مسي ملام لعفب ةءارقلا هجو | امأ 0 !زنام رفكلا ةملك رابظإ ىف

 «ناميالا نع عوجرلاو ةدرلا ىلع نيكرشملا ءاي وفأ مهلمح نيذلا نوفعضتسملا مث نينوتفملا كئلوأ

 . رفكلا ةماكب مهملكت مهل رفغي ىلاعت هللا نافذ اوربصو اودهاجو اورجاه اذا مهنأ ىلاعت نيبف

 ؛ اوبذع مهنأ وه : ةنتفلاب دارملا نوكي نأ لمتحي (اونتفام دعب نم) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)
 نيماسملا كتلوأ نأ دارملا نوكي نأ لمتحو : بيذعتلاب اوفوخ مهنأ وه دارملا نوكي نأ لمتحيو
 اودتراف ةنتق مهل تضرمف ؛ يم اوناك نينمْؤملا نم اورجاه نيذلا ءالؤه : نسحلا لاق . اودنرا



 هرالا ةداررساتل م ةرخآلاف مهنأمرجال» ىلاعت هل ف 0

 ةرخآلا ىلع ايندلا اوحجر ىأ (ةرخآلا ىلع ايندلا ةارحلا اوبحتسا مهنأب كلذ) " لاغت لاق مث

 ناميالا ىلإ مهادهام ىلاعت هنأ لجل رفكلا ىلع مادقالا كلذو ذازالا كلذ نأ قيما

 نال , فيعض اذه هل لاقيف ةنجلا ىلإ مهيدهال هللا نأ دارملا : ىضاقلا لاق . رفكلا نع مهمصعامو

 ىلع ايندلا ةايحلا اؤرحتسا مهنأب كلذ) هلوق ىلع فوطعم (نيرفاكلا مولا ىدهمال هللا نأو) هلوق

 مهمادقال ايجوم اببسو ةلع (نيرفاكلا موقلا ىدال هللا نأو) هلوق نوكي نأ بجوف (ةرخآلا

 لب هل ةلع الو : دادترالا كلذل اببس سيل ةنجلا ىلإ ةمايقلا موي ةيادلا مدعو : دادترالا كلذ ىلع

 لاقف ناميالا .رع مهفرص ىلاعت هنأ نايب دك أ مث ؛ ليوأتلا اذه لطبف هل ال واعمو هنع اييسد

 ناميالا نم عنمب سيل عبطلا : ىضاقلا لاق (مهراصبأو مهعمسو مهولق ىلع هللا عبط نيذلا كئاوأ)

 ناميالا نع نيزجاع اوناكولو ٠ مل مذلا ضرعمىف كلذ ركذ ىلاعتهنأ : لوالا : هوجو هيلع لديو
 عبطلا اذه ىف بلقلا نيبو رصبلاو عمسلا نيب كرشأ ىلاعت هنأ : ىناثلاو . هكرتب مذلا اوقحتسا امل هب

 امهقحلي عبط نع الضف انمؤم نوكي نأ حصي دق امهدقف عم نأ رصبلاو عمسلا لاح نم مولعمو

 دارملا نأ تبثف , هنعلفاغ هنأب فصوبال ءىثلانم عنم نمو . ةلفغلاب مهفصو : ثلاثلاو . بلقلايف

 « متلاو عبطلا ىنعم ةرقبلا ةروس ىف انركذ دقو « بلقلا ىف اهقلخي ىتلا ةمالعلاو ةمسلا عبطلا اذه

 ةرقبلاةروس لوأىف ةروكذم ةيوقلا تاباوجلا عمو « ةريثكلا تاريرقتلا عم تاهلكساا هذه لوقأو

 . ةداعالا ىف ةدئاف الف تا.آلا رئاس

 . ةرخآلا ىف مهب داري امع ىأ : سابع نبا لاق (نولفاغلا مث كئل وأو إل ىلاعت لاق م“

 هتلافإر وه نإ سل اذهل جاما نأ ملعاو (نورساخلا مه ةرخآلا ىف مهنأ مرجالا) لاق من

 . ةتس تافصب ةمدقتملا تايآلا ىف مهفصو ىلاعت

 . هللا بضغ اوبجوتسا مهنأ (ىلوآلا ةفصلاإ)

 . ملألا باذعلا اوقحتسا مهنأ (ةيناثلا ةفصلاول

 (ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلا اويحتسا 1 (ةثلاثلا ةفصلاو )

 . ةيادحلا نم مهمر> ىلاعت هنأ (ةعبارلا ةفصلاول

 . مراصبأو و مهعمسو ميولق ىلع عبط ىلاعت هنأ 4« ”ةفاطاةط خلا و و(

 ل ديدشلا باذعلا نم مهب دارب امع نيلداغلا نم مهلعج هنأ 0 ااةفصلاوإل

 مظع آل اس داو لك ىلا ةتسلا تافصلا هذه مهقح ىف لصح نأ ثا اي دف نوال

 ايندلا ناسنالا لخدأ امنإ ىلاعت هنأ مولعمو : تاداعسلاو تاريخلاب زوفلانع ةعناملا ٍلاو>إإلا



 #٠١ ةيألاعهللانم بضغمهيلعف اردصرفكلاب حرش نه نكلوهىلاعتهلوق

 ظفاتلا لع ههرك أ اذإ ام هلاثمو ؛ ابجاو ريصيالو احابم لعفلاك لذ ريصينأ 4(ة يناثلا ةبترملاإ>

 . هانررق اي بحال هنكلو هل حابي انهبف رفكلا ةملكب

 لتق ىلع نانإ ههرك أ اذإ ام لثم اذهو « مرحب لب حابي الو بحبال نأ 4 ةثلاثلا ةبترملا)

 طقسي لهو ؛ ةيلصالا ةمرحلا ىلع لعفلا قبب انههف هئاضعأ ره وضع عطق ىلع وأ رخآ ناسنإ

 ناهجو هيلعلدي و صاصقلا بحب هيلوق دحأىف : هللا همحر ىمفاشلا لاق ؟ال مأ هركملا نع صاصقلا

 مكيلع بتك اونمآ نيذلا امأاي) ىلاعت هلوةل صاصقلا هيلع بجيف اناودع ادمع هلتق هنأ : لوألا

 هسفن نع هعفدي نأ هل لحي هناف هلق دصق اذإ هركمملا نأ ىلع انعجأ : ىتاثلاو (ىلتقلا ف صاصقلا

 لتقلا رودص دنع نوكي نالف ٠ همد رادها بجوي لتقلا ىلع همادقإ مهو ناك املف « لتقلاب ولو

 . ملعأ هللاو ىلوأ ناكاردهم همد ريصي ةقيقح هنم

 هنمو . رفكحلا ةملكب ملكتلاو لتقلاك هيلع هارك الا لبقيام لاعفألا نم 4 ةنماثلا ةلأسملا)

 نم عنمي كلذو ديدنشلا فوخلا بجوب هارك الا نآل . انزلا وهو : ليق هيلع هارك الا لبقيالام

 . هارك الا ليبس ىلعال رايتخالاب عقو هنأ لع دوجولا ىف انزلا لخد ثيل : ةلآلا راشتنا

 : هللا همحر ةفيدحوبأ لاقو : عقيال هركملا قالط : هللا همحر ىعفاشلا لاق 4 ةعساتلا ةلأسملا))

 هتاذ فن دارملا نوكي نأ نكمي الو ( نيدلا ىف هارك !ال ) هلوق : هللا همحر ىعفاشلا ةجحو « عقب

 هلوق اضيأو ؛ هب ةربع الو هل رثأ ال هنأ : ىنعملاو ؛هراثآ فن ىلع هلح بجوف ةدوجوم هتاذ نأل

 مالسلا هيلع هلوق اضيأو « هيلع اوهركحتسا اهو نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفر » مالسلا هيلع

 (هل لحت الف اهقلط ناف) هلوق تحن لخدتقف اهقلط : اولاق ناف هارك ! ىأ «قالغإ ىف قالطال»

 . ملعأ هللاو انلوق وهام ىلع ناكام ىلع ناكام قد نأ بجو .« لئالدلا تضراعت امل باوجلاف

 ىذلاو باقلاوه ناميالا لحم نأ ىلع لدي (ناميالاب نئمطمهبلقو) هلوق (ةرشاعلا ةلأسملا)

 امإوةفرعملا نع امإ ةرابع نامبالا نوكي نأ بجوف . سفنلا مالكامإو « داقتعالا امإ بلقلا هلحم

 . ملعأدتلاو سفنلا مالكب قيدصتلانع

 بصتتاو رفكلا لوبقل هعسوو هحتف ىأ (اردص رفكلاب حرش نم نكسلو ]ل ىلاعت لاق 5

 هنال ريمضلا فذحو ؛ هردص رفكلاب حرش نم نكلو : ريدقتلاو ؛ حرشل لوعفم هنأ ىلع اردص

 . ةفرعملا أم دآرب ةركن وهف هريغ ردص حرش ىلع ردقيال رشبلا ذإ هريغ ردصب لكشبال

 باذعلا كلذ فصوم* باذعلاب مهيلع كح يلاعت هنأ ىنعملاو ( هللا نم بضغ مهيلعف إل لاق مث

 (مظع باذع ىلو) لاقف



 ةيالا«نامبالاب دامو ”و هر ؟ أنمالإ» ىلاعت هلوق كيكو

 ايفو راكنالا ىنعمب ماهفتسالا ةين لع هركذي وأ رخآ

 لاز هفوخ ظعامل ةناللفاوأ ةدل] هذه 00 نع ههرك أ نم هلأ اذإ هنأ (لوآلا ثحبااإ)

 . عقوتم هللا وفعو امولم ناك ةينلا هذه ركذ هبلق نع

 نأ هنم بلطو تاضيرعتلا ماسقأ لكهل حرشو هيلع مالا هركملا قيض ول (ىناثلا ن ثحبلاإ)

 , بذكلا مازتلا امإ نيتي انههف ؛ ىنعملا كلذ الإ دار اراه انف ايا ١ حرصي

 كلذ هل سيل لوي نم مهنمو « انه بذكلا هل حابي لاق نم سانلانف . لتقل سفنلا ضيرعت امإو

 « لاح لك ىلعحبقي نأ بجوف ءابذك هنوكل حبقي ام إبذكلا نآل : لاق . ىضاقلا هراتخاىذلاوهو

 حلاصملاضعب ةياعرل بذكلا هللا لعفي نأ عني مل اصملاضعب ةياعزل حيبقلا نع جرخي نأ زاج ولو

 حلاصملا ضعب ةياعراب ذكسلا كلذ لعف هنأ لامتحال هديعوبالو ىلاعت هللا دعوب قوثوقبيال ذئنيحو

 : لايت تا الإ اهترتي ل ىلا

 : هوجو هيلع لديو ؛ رفكلا ةملكب ملكتلا هيلع بحبال هنأ ىلع اوعمجأ (ةسداسلا ةلأسملا)

 هللا لوسر لقي ملو ء دحأ دحأ : لوقي ناكو : باذعلا كلذ ىلع ربص الالب نأ انيور انأ : اهدحأ

 ؛وفكيلا هملكب ملكتلا بحيال هنأ لع كلذ لدف ؛ هيلع همظع لب تعنصام سْنب : ملسو هيلع هللا لص

 هللا لومي لاقف ؟:دمع قلوقتام :.اهدح آللاقف نيلجر ذخأ باذكلا ةيليسم .نأىورام : اهناثو

 الاف تنازل ىر لاق: دنع قيلوش اه رحال لاقاو هالفن ءاضيأ تنأ لاق ,؟ ى لاوقتام اقف

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوس ر كلذ غلبف . هلتقف هباوجداعأف امثالث هيلع داعأف مصأ انأ لاق ؟ ىف لوقتام

 لالدتسالا هجو «هل اًينهف . قحلاب عدص دقف ىتاثلا امأو ؛ هللا ةصخرب ذخأ دقف لوألا امأ» لاقف

 لاح مظع هنأ : ىناثلاو ء ةصخر رفكحالا ةملكب ظفلتلا ىمس هنأ : لوألا : نيهجو نم ربخلا اذهب

 1101 نر فأل تحولا ٠ نشأ قدا ورق ف ندفعلا كذب نأب و اهثلاث و! :لتق ىح هنع كسمأ نم

 ةملك نع كسمأ ىذلا نأ : اهعبارو . اهقشأ ىأ ءاهزحأ تادابعلا لضفأ» مالسلا هيلع هلوقل اباوث

 هناسل نأ الإ هنع رهاط هبلق نأ بهف ا ظفات ىذلا امأ . رفكحلا نع هناسلو هلق رهط رفكلا

 . ملعأ هللاو لضفأ لوألا لاح نوكي نأ بجوف « ةثيبخلا ةملكساا كلتب نطل: دق رهاظلا ىف

 . بتارم هارك الل نأ ملعا «ةعباسلا ةلأسملا))

 ريزنخلا لك أو رخلا برشىللع ههرك أ اذإ املثم هيلع هركملا لعفلا بحينأ 4«لوألا ةبرملا)

 تاوفلا نع حورلا نوص نآل كلذو . لكألا بحي انههف فيسلاب هيلع ههرك أ اذاف ةتيملا لكأو

 كار لع رع ال1 اذه فا سلو ٠ لك آلا اذه الإ ةروضلا هده ىةلا ليسالو ء بجاو

 (ةكابتلا ىلإ ميدي اردلت الرز لاقت هلؤفل بحب نأ حوف . لاكن هللا ول ةئاقإ هقالو



 ١ ةيآلا «ناممالاب نئمطم نئمطم هبلقو هرك أ نم الإو ىلاعت هلو

 (هللا نم بضع مهلعف اردص ر كلاب حرش نم نكبلو) رك اتم ل

 انأ : اهدحأ : هوجو هيلع لدي رفكلاب رلكتلا هيلع بجبال هنأ ىلع اوعمجأ 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 اونتف كم لهأ نم اسان نأ ىور . دحأ دحأ : لوقي ناكو « باذعلا كلذ ىلع ريص الالب نأ انيور

 ناك هنأ عم « هناسل لعرفكسلا ةملك ىرجأف هرك أ نم مهيف ناكو هيف مو خددعب مالسالانع اودتراف

 ؛ ماسو ؛بابخو ؛لالبو ؛ بيهصو « ةيمسو ءرساي هاوبأو ؛ رامع : مهنم ء ناميالا ىلع ارصم هبلقب
 لجأ نم تملسأ كننإ : اولاقو ةبرحب اهلبق ىف تزخوو نيريعب نيب تطبر : ليقف ةيمس امأف ء اوبذع
 اودارأ ام مهاطعأ دف رامع امأو ؛.مالسالا ىف التق نيليتق لوأ اهو رساي لتقو  تلتقو لاجرلا

 همدق ىلا هقرف نم اناميإ ”لم ارامع نإ الك لاقف , رفك ارامع نإ هللا لوسراي ليقف ءاهركم هناسلب

 هللا لوسر لم ىكبي وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رامعىنأف ؛ همدو همحلب ناميالاطلتخاو

 ىلوم ربج مهنمو «تلقامب ا ا لوقو هيذيع حسم ملسو هيلع هللا لص

 ارجاهو امهمالسإ نسحو مل .أو هالوم ملسأ مث رفكف هديس ههركأ ىرضحلا

 هؤانثتساحصيالفرفاكب سيلهركملا نآل ؛ ءانثتساب سيل (هرك أنمالإ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا

 اذه حص اعوط رفاكلا نم رهظي هلثمام ناميالا دعب هنم رهظ امل هركملا نكل « رفاكلا نم

 . ةلكاشملا هذهل ءانثتسالا

 نأ وهو ؛ رفكلا ةملكب ظفاتلا زوجي هدنع ىنذلا هارك الا نايب انهه بحي 4 ةعبارلا ةلأسملاإ)

 لاق . ةيوقلا تاماليالاو ديدشلا برضلا لثمو ؛ لتقلاب فيوختلا لثم ؛ هب هل ةقاطال باذعب هبذعي

 بيهصو بابخو : ركبوبأو ؛ سو هيلع هللا لص هللا لوسر « ةعبس مالسالا ربظأن م لوأ : دهاجي

 هعنف ركب وبأ امأو « بلاط وبأ هعنف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا امأ . ةيمسو ءرامعو ؛لالبو

 رحب دهجلا مهنم غلبق سمشلا ىف اوسلجأ مث , ديدحلا عورد اوسبلأو نورخآلا ذخأو

 . اهجرف ىف ةبرحلا نعط مث « ةيمس مشي و مه وي و مهمتشإ لهج وبأ ماتأو « سمنشلاو ديدحلا

 هوفتكسذ اولم ىتح ؛ دحأ دحأ : لوقيف هنوبذعي اولعج مهنافلالب ريغ مهنم اولانام : نورخآلالاقو

 رامع لاق . هوكرتف هولم ىتح هب نوبعلي مهنايبص ىلإ هوعفدو فيل نم البح هقنع ىف اولعجو

 اران ىل اودقوأ دقل : بايخ لاق . هوكرتف هسفن هيلع تناهف ؛ لالب ريغ اودارأ ىذلاب ملكت انلك

 . ىربظ كدو الإ اهأفطأ ام

 اضرلا نم هيلق ءىربي نأ هيلع بحي رفكلا ةيلك ركذ دنع نأ ىلع اوعمجأ 6( ةسماخلا ةلأسملا)

 انغت يرارلا افكلا دنع ىنعي و ؛ باذك ادهم نإ لوي نأ لثم تاضيرعتلاٍ لع رصتقي نأو هب

 عم. ب رخف ردو



 ةيآلا ههرك أ نم الإ هناسمإ دعب نم هللاب رفكا نم» ىاعت هلوق م

 نامالاب نامطم هك 51 ها هناميإ 0 0 3 0
 يآ هل سس اس اسيل سم

 2 م١ عض ةرناسام ١١ منا م ع دس 66 ساعد < 6 7017و

 6« ا 1 0 00 نمن كلو

 سد هد م6

 موقلا ىدءال : 00 أو ةرخآلا لع نا ةاينللا انتا من كلذ

 هام مس 6م م

 مراصبأو مهعمجو ميول ىلع هللا عبط َنبذلا َكتكوُأ 07 ,م نيرفاكلا

 سضالاج 201

 2 د َنورسآحلا مه ةرخآلاو ممن مرجال ٠» ٠ َنوُفاَلا م كتل

 مث «ال» لاق ؟ نمؤملا بذكب له : هل لبق ملسو هيلع هللاِلص ىناا نأ ىورو . ءارتفالاو بذكلا
 . ملعأ هللاو « ةيآلا هذه أرق

 نم نكلو نامالاب نئمطم هبلقو هرك أ نم الإ هناميإ دعب نم هللاب رفك نمل ىلاعت هلوق

 ىلع ايندلا ةايحلا اوبحتسا مهنأ كلذ مظع باذع ىحلو هللا نم بضغ مهلعف اردص ر هكلاب حرش

 كتئاوأو مراصبأو مه. سو مهمولق 1 عبط نيذلا كئاوأ نيرفاكلاموقلا ىدهمال هللا نأو ةرخآلا

 (نورساخلا مث ةرخآلا ىف مهنأ مرجال نولفاغلا مث

 هنالب رفكي نم نايب ىف اليصفت ةيآلا هذه ىف ركذ نيرفاكلا ديدهت مظع امل ىلاعت هنأ ملعا

 : لئاسم ةيآلا ىفو ءاعم هبلقو هناسلب رفكي نمو ؛ هبلقبال

 ببسلا اذهلف ء روكذمريغ هربخ أدتبم (هناميإ دعب نم هللاب رفك نم) هلوق (ىلوآلا ةلأسملاإ)

 نيذلا) هلوق نم الدب (رفك نم) هلوق نوكي نأ : لوألا : اهوجو هيف اوركذو نورسفملا فلتخا

 هركملا مهنم ىثتساو « هناميإ دعب نم هللاب رفك نم ىرتفي امإ : ريدقتلاو (هللا ثتاباب نونمّوبال

 نيب عقو ضارتعا (نويذاكلا مث كئلوأو) هلوقف : ربدقتل اذه ىلعو « ءارتفالا ركح تحت لخدي ملف

 : ريدقتلاو «نويذاكلا وه ىذلا ربخلا نم الدب نوكي نأ اضيأ زوج : ىناثلا . هنم لدبملاو لدبلا

 مم كئلوأو :ريدقتلاو . مذلا لع بصتني نأز وحي : ثلاثلاو « هناميإدعب نم هللاب رفكن م مث كئلوأو

 / تمس 2 هدا مدصا هاون قدح قو هنام] ةلحرا لم هتلاب زفك" نم [يغأ /ن وذاكلا

 باوج نآل ؛هباوج فذحبو أدتبم اطرش (هناميإ دعب نم هللاب رفك نم) هلوق نوكي نأ : عبارلاو
 هللا نم بضغ مهلعف هناميإ دعب نم هللاب رفك نم : لبق هن اك هباوج ىلع لدي هدعب روكذملا طرشلا



 ٠ ١٠8 ةيآلاعهلاتايآب نونمؤيالنيذلا بذكلاىرتفيام اىلاعتهلوق

 ةداهش الو نايذلا نم برض ادعلا مال اكو لسير هيلع دنا لض ل رحل, ءادعأ اوناككلذك رمالا

 07 امعإ | ملعتلا ل ؛ ةيفخلا ىف متي الو ةد>او ةساج ىف ماج ال ملعتلا سمأ نأ : 0 . مهل

 نيب امفرهتشال كاذك مالا ناكولو ؛ ةدعابتم اددمو ةلواطتم ةنمزأ ملعتملا ىلإ ملعملا فلتخا

 ةريثك نآرةلا ىف ةوجوملا مولعلا نأ : ثلاثلا . نالفو نالف نم مولعلا ملعتي مالسلا هيلع ادم نأ

 ملعتلا ىف غلب ناسنإ مهف لصح ولف : قيقحتلاو لضفلا ةياغ ىف ملعملا ناك اذإ الإ كامات

 نكمي فيكف . ايندلا ىف قيقدتلاو قيقحتلا ىف عباصالاب هيلا اراشم ناكل دحلا اذه ىلإ قيقحتلاو

 ؟ نالفو نالف دنع نم هسيفنلا ثحابملاو ةيلاعلا مولعلا هذه ليصحت

 ىلع لدي ةكيكرلا تاملكلا هذه لاثمأب ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر ةوبن ىف نعطلا نأ معاو

 نعطلا نع نيزجاع اوناك موصخلا ناف ؛ ةرهاب ةرهاظ تناك ملسو هيلع هللا لص هللال وسرل ةجحلا نأ

 . ةكيك رلا تاملكلا هذه ىلإ اولدع مهزجع ةياغ لجالو انف

 شحاوفلا شغأو رئابكلاربك أ نم بذكلا نأ ىلع ةيوق ةلالد ةبآلا هذهىف (ةيناثلا ةلأسملا)

 ريغ ناكنمالإ امهلع مدقيال ةيرفلاو بذكلا نأ : ىنع او ءرصحلل «امتا» ةيلك نأ هيلع ليلدلاو

 . ةياهنلا ىف ديدهت اذهو ارفاكن اكن م الإو « ىلاعت هللا تايب نمؤم
 ةلمججا فطعو مسا (نوبذاكلا م ثغاوأو) هلوقو لعف (هللا تايآب نونمؤيال) هلوق : ليق ناف

 ؟ انهه هلوصح ىف ببسلا اف حيبق ةيلعفلا ةلمجلا ىلع ةيمسألا

 دعب نم مهلادب مث) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ؛ اقرافم نوكي دقو امزال نوكي دق لعفلا : انلق

 لاقو . موديال نجسلا كلذ نأ ىلع اهيبفت «لعفلا ظفلب هركذ (نيح ىتح هننجسيل تايآلا اوأرام
 مسالا ةغيصب هركذ (نينوجسملا نم كنلعجالل ىريغ الإ تذختا نّثل) مالسلا هيلع ىسومل نوعرف

 مدآ نإ لاقي نأ زوجالو (ىوذف هبر مدآ ىصعو) لاق ىلاعت هنإ : انباحصأ لاقو ؛ ماودلا ىلع اهبنت

 . هديفت مسالا ةغيصو « ماودلا ديفتال لعفلا ةغيص نال ؛ واغو صاع

 ركذ (هللا تايأب نونمؤيال نيذلا بذكلا ىرتفي امتإ) هلوق : لوقنف ةمدقملا هذه تفرع اذإ

 (نوبذاكلا مث كتلوأو) لاق مث , رفكلا ىف لخد هناكف بذكلا ىلع مدقأ نم نأ ىلع اهيبفت كلذ

 نوكيف بذاك تنأو تبذك : لوقت اماذهو . ةمئاد ةخسار ةتباث مهيف بذكلا ةفص نأىلع اهيننت

 . انذاك نزكم نأ كتداع نأ :ىانسو راو دكلاب بفصولا ف ةدايز كدا تاو كلذ

 هللا تايآب ممؤيال ىذلا ىرتفملا بذاكلا نأ ىلع لدي ةبآلا رهاظ (ةبيناثلا ةلأسملا)

 ىلع للهّتش» راكتالا اذهو ؛ءايبنالا ةوبنو ةيهلالا راكنإ الإ رفكلا ىنعمال هنآل ءكلذك رمآلاو



 ةنآلا دقات هللاتانآب 7 ةةويالجيتلا ذل هلوق /١ ١

 ناسل يأ ةلامالا نم نوليمب : جاجزلا 00 "ال نم ع : ءارفلا لاق نيلوقلاب ةءآلا هذه ىف

 م ج ع بيكرت : ىلدوملا حتفلاوبأ لاقف (ىمحيأ) هلوق امأو « ىمحتأ هيلا لوقلا نوليمي ىذلا

 ل مهلوق هنموو ؛ حاضيالاو نرايبلا دضو « ءافخالاو مامالل برعلا مالك ىف عضو

 ءاجعلاو « هئافتخاو هراتتسال كلذب ىم بنذلا مجعو  ناحصفيال اناك اذإ ءامجم ةأرماو محيأ

 امهيف ةاصاح ةءارقلا نآل « نيواجعرصعلاو رهظلا ىنالص اومسو . اهسفن فام حيض اح ا هكا

 همنا 12 تا لسا هع كلزأ هاعف ناتكلا "تمعأ: : طوق امأف ة , رهجلاب ال رسلاب

 برعلانإ مث ,ةملكلا هانه"لفالصاأللا وه اذهف ؛ هوكشيام تلزأ اذإ انالف تيكشأ : مح وفك كلتلا

 0 ىحبنب دمحأو ءارفلا لاق . ايمجعأو مجعأ مهناسلب ملكتيالو مهتغل ف 3 م

 لعوبأ لاق مجتعلا نم هلصأ ىذلا ىمجعلاو ىمجعألاو « برعلا نم ناكنإو ةمجع هناسل ىف ىذلا

 دايز : اولاق مهنأ ىرت الأ , مجعلا نم وأ برعلا نم ناك ءاوس حصفيال ىذلا محيأألا : ىسرافلا

 دنع ةانركذ دقف هقاقتشاو ىبرعلا ىنعم امأو ءايب رع ناك هنأ عم ةمجع هناسلف تناك هنآل ؛ مجعألا

 ةيارع هناسأ برع لاقي ةنالا هذه ىف : جاجزلاو ارفلا لاقو (اقافنو اددك نغأ كاوؤغألا) هلرك

 نال اظافلا يطق ذقأ ةيورعو

 نم هنف نمل جم ناك اننإ ؛نآكرقلا': انلق اذإ رهظي ام] هنأ عاف باوجلا هجو ريرقت امأو

 انما نآرقلا نأالإ: ىمجعالا“كلذ'نم ىناعملا عتب هنأ به : ليق هناكو:ظفللا ىلإ ةدئاعلا“ةحاصفلا

 ملسو هيلع هللا لص ادمح نأ ىف نيقداص اونوكت نأ ردقتبف ةحاصفلا نم هظافلأ ىف امل ازجعم ناك

 هتحاصقل ازجعمناك انما نآرقلا ذإدوصقملا ىف كلذحدقي الهنأالإ لجرلا كلذ نم ىتاعملاكلت ملعب

 .ديعولاو ديدهتلاب هفدزأ باوجلا اذه ىلاعت هللاركذ املو ؛ دودقملا كلذ ىف حدقي.ال هومتركذامو

 لاقو . رهاظف ةيآلا هذل انباخصأ ريسفت امأ (هللا مهيدهمال هللا تايآب نونمؤيال نيذلا نإ) لاقف

 (مللأ باذع مهلو) هدعب لاق كلذلو « ةنجلا قيرط ىلإ ميدهال هنإ كلذ ىف ليقام ىوقأ : ىضاقلا

 ىلاغت هنإ مث ءزانلا ىلإ مهقوشي لب ةنجلا ىلإ هللا مهيدهال هتلاب ناميالا اوكرت امل مهنأ دارملاو

 كتئلوأو هللا تايآب نونمؤيال نيذلا بذكلا ىرتفي امإ) لاف لوقلا كلذ ىف نيباذك مهنوك نيب

 : لثاسم هيفو (نوبذاكلا مه

 حصي نأ ريذقتب هولاق ىذلا نأ ةقباسلا ةيآلا ىف نيب ىلاعت هنأ هنم دوصقملا (ىلوآلا هلأسملا)

 ليلذلاو ؛ هيفاوبذك مو حصي مل هولاق ىذلا نأ ةيآلا هذه ىف نيب ىلاعت هنإمث ءدوصقملاف حدقي م

 ناك ىتمو ٠ َنورفاك مثوهللا تايآب نونمؤيال مهنأ : لوألا : هوجو لوقلا كلذ نيبذاك مهنوك ىلع



 203/ ةبالاءرشب هيلعيامتإ نولوقي ممنأ لعندقلو :ىلاعتهلوق

 ىجتأ هنْلإ َنودحلي ىذل ناَسلرَش هَل 0 ! َنولوُعي ما ص دقلو
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 نا اساس مك معالم

 هللا مهيدبمال هللا أي اب َنوُنمْويل نذل نإ .؟ نيم فرع ناس دهو

3 
 ملك اساس مرئاسال

 ا تا ا َنونمْوباَل نيل بذكلا ىرتفي اك :4» ملأ باَدع مَ

52 

 ١« د َنوذاكسأا م 5

 اذه. نمعأ اهلا: نوانخلم ىدلا ناسل هنا هيلا راح | ترارع مهنأ ملعن دقلو إل ىلاعت هلوق

 نكلا رم اميإ ملأ باذع رملو هللا مهيدهيال هلل تايب نوتميال نتذلا نإ: نيبم. برع ناسل

 (نوبذاكلا مث كئلوأو هللا تايآب نونمؤياال نيذلا

 هيلع هللا ىلص دم ةوبن ىركنم تاهبش نم ىرخأ ةهبش ةياكح ةيأالا هذه نم دارملا نأ ملعا

 اهديفتسي هنآل تاملكلا هذهو صصقلا هذه ركذي امنإ ًادمح نإ نولوقي اوناك مهنآل كلذو ؛ لسو

 مسوهيلع هللا لصوينلا نركر ملا بسن ئذلار كيلا, اذه فا وفلتخا و..هنم اهيبلعش و ند نانا 7

 مالغس ادع :ليقو « بتكلا أرقي ناكو « شيعي هل لاقي ىؤلنب رماعىيلدبعوه :لبق هنم ملعتلاىلإ

 لوقت شيرق تناكو ؛ اربج همسا ناكو ؛ بتتك بحاص ىرضحلا ىنب دبع : ليقو ؛ ةعيبر نب ةبتع
 ماعلب هسا ناسللا ىمحيأىتارصن ةكمب ناك: ليقو ٠ ادمحللعت ةحيدخو . ةحيدخ عي ىرضحلا ىب دبع

 ءامسألا هذه ديدعتىف ةدئافالف ةلخاب و « ىسرافلا ناسلس : ليقو ةيمورلاب ملكتي ةرسيم وبأ هل لاقيو

 هنأ معزيو هسفن نم اهرهظي هنإ مث هريغ نم تالكلا هذه معتي هنأب ةومهتابموقلا نأ لضاخلا

 . هيف بذاكوهو ىحولاب اهفرع اممإ

 («نيبم ىبرع ناسل ا.ذهو ىمحيأ هيلا نودحل, ىذلا ناسل ل لاق نأب هنع باجأ ىلاعت هنإ مث

 دحلم قملا نع لداعلل لاقي هنمو ء دصقلا نع لام اذإ دحلأو دحل : لاقي ليما ةغللا ىف:داحلالاىنعمو

 : ىدحاولا لاق ءاحلارسكو ءايلا مضب نوقابلاو  ءاحلاو ءايلا حتفب (نودحاي) ىناسكلاو ةزمح أرقو

 نوكي دق داحلالاو ( (مظب داحلابهيف درب نمو) هلوق هيلع ليلدلاو « نآر لا ةغل هنآل ايلا مذ كولا

 دحلم ربقو ءاوتسالا نع الئام ربقلا بناج ىف هترفح اذإ ادخل هل تدحلأ لاقي هنمو ؛.ةلامألا ىنعمب

 داحلالا رسفو رخآ نيد ىلإ نيدزع هلمب مل اهلكن ايدآلا نع هبهذ» لامأ نال دحلملا هنمو ؛ دوحامو



 ةيالا «قملا , كبر نم يي ا ىلاعت هلوق ١

 د00 ا الل يداوم عر ناك 11 لاشو

 , هنع ىهني ادغو رمأب رمأي مويلا ؛هباحأب رخسيالإ دمام هللاو : شيرق رافك لوقت اهنم تل 1

 ىعمو:(ةيا:ناكم ةيآ:انلذنب اذإ و) هلق ىلاعت هللا لّزنأف ؛ هسفن.دنعنمالإ ءامشآلا هذه لول هنإو

 ةيآب اهخسن وهو ء اهريغ ىرخأ ةيآب اهعفر ةيالاليدبتو . هناكم هريغ عضو عم .ىثلا عفر « ليدبتلا

 10 ملعأ هللاو : ىنعملاو « مالكلا ىف لخد ضارتعا (لزني ام ىلعأ هللاو) هلوقو . اهاوس

 خيبوت اذهو . دابعلا ملاصمىف كلذ عيمجب معأوه ىأ . فيفختلاو ظيلغتلاو . خوسنملاو خسانلا نم

 هللا لص اد نوبسذي محلب اف لزني امب ملعأ وه ناكاذإ ىأ (رتفم تنأ امنإ) هلوق ىلع رافكلال

 ةقيقح نوملعيال ىأ (نودلعيال مهرثك ألب) هلوقو ؛ خسنلاو ليدبتلا لجل ءارتفالا ىلإ ملسو هيلع

 دعب مث :ةيرشإ ضيرملامأي بيبطلا نأ ايدابعلا اصل كلذ نأو : ليدبتلاو خسنلا ةدئافو نآرقلا

 سدقلا حور ريسفت (كبر نم سدقلاحور هلزن لق) هلوقو ؛ ةبرشاا كلتدضب ه 1 ا د

 فيضأ مالسلا هيلع ليربج سدقلا حور : فاشكلا بحاص لاقو . ةرقبلا ةروس ىف هركذ ىم

 داوجلا متاحو ؛ سدقملا حورلا دارملاو «ريخلا ديزو دوجلا متاح : لاقي امك رهطلا وهو سدقلا 1

 ليرج نأ ىأ نآرقلا ةلص (كبر.نم) هلوق ىف «نموو ءانملا نم رهظملا سدقملاو.«.ريخلا ديزو

 انبر نم قحلا وه هيف اولاق اذإ ىت> خسنلاب مهولييل ىأ اونمآ نيذلا تبثيل كبر نم نآرقلا لزن

 ىدهو) باوصو ةئكحوهامالإ لعفي الف ريكح هللا نأب نيقيلا ةمصو نيدلا ىف مدقلا تاش مل كح

 ضن ارغت هفاوةزانقتاو !ذاكقزإ او مل أتيبثت : ريدقتلاو « تدثيل ل ىلع فوطعم امل لوعفم (ىرشب و

 5 تافطلا !ةف١ ذا دصأ لوصح

 هذه ىف عقاو ريغ خسنلا نأ : ناهفصآلا ملسم ىبأ بهذم نأ انركذ دق 4ةيناثلا ةلأسملاإ)

 1 فاهلفلا ل رح هك ةمادقملا تكلا اةبا ناكم هلآ انلانب' اذا: انهم داما لاف“ هع رشلا

 خسنلا : اولاقف نيرسفملا رئاسامأو  ليدبتلا اذه ىف رتفم تنأ : نوكرشملا لاق . ةبعكلا ىلا سدقملا

 . روسلا رئاس ىف روكذم ءاصقتسالا ىلع هيف مالكلاو , ةعيرشلا هذه ىف عقاو

 ىلاعت هلوقب هتحصولع جيتحاو « ةنسلاب خيسنيال نآرقلا : هللا همحر ىعفاشلا لاق يةثلاثلا ةلأسملا)

 فلعص ادهر . ىرخأ هناب الإ ةحوسنم نيصتال ةيآلا نأ ىضتمي اذهو ( هيا َناحَم هنآ الدي اذإو)

 اضيأو « ةيآبالإ ةيآل دس ال ىلاعت هنأ لعابف ةلالدالو ىرخأ ةيآب ةيآ لدبي ىلاعت هنأ لعلدت هذه نأل

 اضيأو « ةيآلا ةتبثم نوكست دق ةنسلاف اضيأو « ةيآلاب لزني اك ةنسلاب لزني دق مالسلا هيلع ليربخ

 . ملعأ هللاو ؟ هب قلعتلا حصي فيكف « رافكلا مالك ةياكح اذهف



 _ مسبب بجب بِ ِتإ بِ ب

 ١ام ةيلا «ةيآ ناكم ةيآ اناذب اذاوو"نلاعت هلو

 سو دّدعل صا

 0 د ا اع اوكي 5 مع ل يآ َنكمدا 0 اذإو

 - أ 1 دن 6 2 0 هر ا | راسو ا سومو 2 2 ع

 06 0 لق«٠ ١١ نوملعياال م خرتكا]

 0 ص 26 2 ونروح هر ذل 2

 *٠١« نيملسلل ىرشبو ىدهو اونمأ

 0 77 | هنأ منيب , فالخال هنأل ؛كلذكا لي هنأ ىلع اوقفتا .اهقفلارثا رئاشو اعز يغاوأ ةالضلا

 ةءارقلا لاح نكل ةالصلا ريغ ىف ةءارقلا لاح كلذك و « ةيضام هتالصف ؛ ةالصلا ىف ةءارقلا لبق

 مذك !.ةالصلا 5

 نال « سنجلل هنأ برقألاو « سيلبا ليق ةيآلا هذه ىف ناطيشلاب دارملا (ةسماخلا ةلأسملاإل

 . ةسوسولا ىف اظح نيطارشلا نم ةدرملا عيم

 ىلع ةردق ناطيشلل نأ مهوي كلذ ناكو ناطيشلا نم ةذاعتسالاب هلوسر رمأ امل ىلاعت هنأ ٍلعاو

 ةسوسولا ىلع الإ ةتبلا هل ةردق ال هنأ نيبو « مولا اذه ىلاعت هللا لازأف « سانلا نادبأ ىف فرصتلا

 امإ ةذاعتسالا نأ اذه نمرهظيو (نواكوتي مجبر ىلعو اونمآ نيذلا لع ناطلس هل سيل هنإ) لاقف

 ةمصعبالإ ناطرشلاةسوسو نع ظفحتلا هنذمبالهنأو , افيعض هنوك ناسنالا بلق ىف رضحاذإ ديفت

 ةوق الو :هللا ةمصعبالإ ىلاعت هللا ةصغم نع لوحال :: نوققحلا لاق ىنعملا اذحلو « ىلاعت هللا

 هلوق نم دارملا وه هجولا اذه ىلع لصاحلا ضيوفتلاو « ىلاعت هللا قيفوتب الا هللا ةعاط ىلع

 (نواكوتي مهر لبعو)

 هتعطأ ىأ هتيلوت : لاقي هنوعيطي : سابع نبا لاق 4 هنولوتي نيذلا ىلع هناطاس امإ ل لاق مث

 هسيف ؟ دوعي اذام ىلإ (هب) هلوق ىف ريمضلا (نوكرشم هب ره نيذلاو) هنع تضرعأ ىأ هنع تيلوتو
 يك اذهو « هببسب ىنعملاو . ناطيشلا ىلا عجار هنأ : ىتاثلاو . مهمر ىلا عجار هنأ : لوألا: نالوق

 هلوق كلذكف ءاهلجأ نم ىأ ةملكلا هذه ترفك رفكلا ىلا ةيدؤم ةملكب ملكت اذا لجرلل لوقت

 . نيكرشم اوراص هللاب كرشلا ىلع مهايإ هلمح لجأ نمو هلبجأ نم ىأ (نوكرشم هب مه نيذلاو)

 مهرثك أ لب رتفم كنا اك اولاق لزني ام لعأ هللاو ةيآ ناكم ةيآ انلدب اذاو) ىلاعت هلوق

 (نيملسملل ىرششب و ىدهو اونمآ نيذلا تبثيل قحلاب كبر نم سدقلا حور هلزن لق نودلعيال

 هيلع هللا ىلص د-# ةوبن ىركسنم تاهبش ةياكح ىف عضوملا اذه رم عرش ىلاعت هنأ ملعا

 : لئاسم هيفو . ملسو



 ةيآلا « اونمأن يذل لع كيم ليتل ل ١غ

 هر 970 7 هن سس راس © هي

 1٠٠١ َنوكرشم هن مث يذلا هنولوت

 (نوك رشم هب هكا 57 ا كل اين نك 0 ار

 دشرأ (نولمعي اوناك ام نسحأب مرجأ مهنيزجنلو) ةيآلا هذه لبق لاق امل ىلاعت هنأ ملعا

 ناطيشلا نم هّللاب ذعتساف نآرقلا 0 اداقيررد كاقفإ نمو استولا نع هلابعأ نصلخت هيب ئنلا لمعلا لإ

 ::لئامم هيلا ىفو (ميجرلا

 هلوق ليلدب ءايبناألا قح:ىف ىت> بلقلا ف ةسوسولا ءاقلإ ىف عاس ن ناطيشلا لوألا ةلأسملا)

 ةذاعتسالاو ( هتينمأ ىف ناطيشلا قلأ ىنمت اذإ الإ ىن الو لوسر نم كلبق نم انلسرأ امو) ىلاعت

 نم فئاط مهسم اذإ اوقتا نيذلا نإ ) ىلاعت هلوق ليلدب ةسوسولا ءاقلإ نم ناطيشلل ةعئام هللا

 ىتح ةءارقلا دنعةداعتسالاب هلوسر ىلاعت هللا ىمأ ببسلا اذهلف (نورصبم مث اذاف اوركذت ناطيشلا

 . ةسوسولا نع ةنوصم ةءارقلا كلت قبث

 دارملا نأ الإ سو هيلع هللا لص لوسرلل باطخ (نآرقلا تأرق اذاف) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 0 كارل للالا اراك هزل وفل لع هداختسالا »لإ اج اتغ ناك اللب كورلا نال“ لكلام

 ةذاعتسالا نأ ىلع لدي ةيآلا هذهرهاظف بيقعتلل (هللاب ذعتساف) هلوق ىف ءافلا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 لوق وهو : ىدحاولا لاق نيءعباتلاو ةباحصلا _.رم ةعامج بهذ هيلاو نآوقلا هارد كن

 تأي مل ناف « ايظع اباوث هب قحتسا نآرقلا أرق اذإ 1 هيف ةدئافلاو : اولاق دوادو كلامو ةريره ىنأ
 دق احل اذ اك 13 6 ر دل كالو طا ةشوشولا كلتا ستلق قاةلم شخلا كنوز ةذاكشلا|

 ةباحصلا ءاملع نم نورثك آلا امأ . طابحالا نع انوصم باوثلا قبو سواسولا تعفدنا ةءارقلا

 أرقت نأ تدرأ اذإ ةيآلا ىنعم : اولاقو « ةءارقلا ىلع ةمدقم ةذاعتسالا نأ ع اوةفتا دقف نيعباتلاو

 ترفاس اذإو (هللا مسب) لقف تلك اند لو < ةءارفلا ديل ديتحا اعف سلو ييحساف نأ كلا

 ةالصلا ىلإ مايقلا مثدرأ اذإ ىأ (اولسغاف ةالسصلا ىلإ مق اذإ) ىلاعت هلوق هريظنو ٠ بمهأتف

 ىلاعت هلوق ليلدب لوسرلا ةءارق ءانثأ ىف ة.سوسولا قلأ ناطيشلا نأ تبث امل اضيأو « اولسغاف

 ىلاعت هنأ رهاظلا نمو (هتينمأ ىف ناطيشلا قلأ ىنمت اذإ الإ ىنالو لوسر نم كلف نمالسرأ امو)

 لصحب امنإ دوصقملا اذ هف ؛ سواسولا كلت عفدأ ةءارقلا دنع ةذاعتسالاب لوسرلا ىمأ امنإ

 : ةاناعتسلأ ميدقت دنع

 ةءارقلا تناك ءاوس نآرقلا ةءارق دنع ةذاعتسالا بجت هنأ : ءطع بهذم 4 ةعبارلا ةلأسملا ١)



 ؛م## ةيآلاءمج رلاناطيشلانم هللاب ذعتساف نآر لا تأرق اذافوىلاعتهلوق

 لا ََ م 6 هه - 1١ ها مهو ل ضد مزكوا س2 دع ع

 هليل هنِإ 400 ريجرلا ناطْيَشلا َنم هللا ْذعَتْساَف تآرقلا تأكد
 ساو ؟يسرعا صرب اور ساه سل 2752 صا جا 8 ١ هلا - ضرس لج ريد اا #0 ةيسرع ا ملا 27

 ن.ذلا ىلع هناطلس انف 054 ني ممر ىلبعو اونمأ نيذلا لع ةاطلط

 ادبأ ناكف لوصاللا هذه فرعي الف لهاجلا اهأ « كلذ ىف هتحاصم نأ ملعو ؛ هردقو هاضقام لكب

 ابعوةوردقيو نحلاو بئاصملا عاونأ هلقع فرضحتسي ادبأ نمؤملا نأ : اهيناثو . ءاقشلاو نزحلا ىف

 اهمظعتسال اهعوقو دنعف ءبجاو ىلاعت هللا ءاضقب اضرلا نآل « اهم ىضري اهعوقو ريدقت لعو

 , هيلف .ى اهيا مظعي بئاصملا عوقو دنعف « فراعملا كلت نع الفاغ نوكي هناف لهاجلا فالخ

 فراعملا هذه نم !ءولمم ناك اذإ بلقلاو : ىلاعت هللا ةفرعم رونب حرشنم نمؤملا بلق تأ : انتلاثؤ

 ىلاعت هللا ةفرعم نع لاخ هناف لهاجلا بلق امأ « ايندلا لاوحأ ببسب ةعقاولا نازحالل عسني مل

 نأب فراع نمؤملا نأ : اهعبارو . ايندلا بئاصم بيسب ةعقاولا نازحاللا نم اءولمم ريصي مرجالف

 ىف رئرالةلانب لهاا امأ كانا دكع معز انادجوي ةجرو مظعي الف ةسيسخ ةينامسجلا ةايحلا تاريخ

 نأ ملعي نمؤملا نأ : اهسماخو . اهنادقفب همغو اهنادجوب هحرف مظعي مرجالف اهرياغت ىرخأ ةداعس

 . هيلا هريغ نم لصت مل ام القناو اهريغت الولف بلقتلا ةعيرس ريغتلا ةبجاو ايندلا تاريخ

 دنعف ؛ هتيهام لدبتت الو هتقيقح بلقنتال هيلا هلوصو دنع هناف ريغتلا بجاو ناكام نأ ملعاو

 انزو هبلق ىف هل ميقيالو هيلع هبلق لقاعلا عبطيال كلذ دنعف « ريغتلا بجاو اضيأ نوكي هيلا هلوصو
 هقوشعمل قشاعلا ةقئاعم اهقئاعي و اهبلع هبلق عيطيف فراعملا هذه نع الفاغ نوكي هناف لهاجلا فالخب

 فراعلا نمؤملا شيع نأ نايب ىف ةيفاكه وجو هذهف ؛ هدنع ءالبلا مظعيو هبلق قرت<هلاوزو هتوفدنعف

 . انتذلا قفءامأب ةنيطلا ةايجلا انرسق اذإ هلك اذه ىفاكلا شع نبط

 . ربقلا ىف لصحت امنإ ةبيطلا ةايحلا هذه نإ ىدسلا لوق وهو (ىناثلا لوقلاوإل

 ةرخالا ىفالإ لصحتال ةبيطلا ةاجلا هذه نإ ريبج نب ديعس و نسحلا لوقوهو (ثلاثلا لوقلاو إل

 حدكلا اذه نأ نيبف (هيقالف احدك كبر ىلإ حداك كنإ ناسنالا اهيأاي) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو

 تروم لب ةاح اهنلو ةتحلا ىف ةنطلا ةالا نأ ناني اأو هانلقام كلذ هيرب لإ لصت نإ لإ ف

 ةيطلا ةاكل: نأ تيف .« ءاقش الن: ةداكس و, لاوز البا كلمو ضرع د ةكرشلا

 (نولمعي اوناكام نسحأب مثرجأ مهنيزجنلو) هلوقب ةيالا متخ ىلاعت هنإ 7 ؛ ةايلا كلت الإ تسيل
 . ملعأ هللاو هريسفت قبس دقو

 نيذلا ىلع ناطلس هل سيل هنإ ميجرلا ناطيسشلا نم هللاب ذعتساف نآرقلا تأرق اذاف) ىلاعت هلوق

 00 - رطب 6١ه



 ةيآلا «ىثنأ وأ ركذ نم اخلاص لمع نمو: لات فلو ادن

 ركذ ىف ةدمافلا ف مومعلا ديفت (احلاص لمع نم) هلوق ىف «نم» ةظفل 0 لاؤسلا 0

 ل كفلا

 مركلا لئالذ مظعأ نم دعولا ريرقت ىف ةغلاملاو تاريخلاب دعولل ةيآلا هذه نأ : باوجلاو

 . صيصختلا ممول ةلازإو ديك أتلل اتايثإ ةمحرلاو
 ؟ ملاصلا لمعلل رياغم ناميالا نأ ىلع ةيآلا هذه لدت له (ىناثلا لاؤسلا))

 طرشو . باوثلا ابجوم حلاصلا لمعلا ن وك ىف اطرش نا الا لعج ىلاعت هنأل معن : با ع

 ىلا كلذل, رباغم ءىثلا

 «ناميالا طرشب رثآلا ديفي امنا حلاصلا لمعلا نأ ىضتقي ةيآلا رهاظ (ثلاثلا لاؤسلا 0

 عم ناك ءاوس رثآلا ديفي ملاصلا لمعلا نأ ىلع لدي ( هرب اريخ ةرذ لاقثم لمعي نف) هلوق رهاظف

 . همدع عم ناكوأ نامالا

 هذه ريغ رثآل هتدافإ امأ .نامبالاب طورشم ةبيطلا ةايحلل ملاصلا لمعلا ةدافإ نأ : باوجلاو

 . ناميالا لع فقوتيال هناف باقعلا فيفخت وهو ةبيطلا ةايحلا

 . ةرخآلا ىف وأ ربقلا ىف وأ ايندلا ىف لصحت ةبيطلا ةايحلا هذه 4 عبارلا لاؤسلا)

 : لاوقأ ةثالث هيف باوجلاو

 هلوقب هبقعأ ىلاعت هنأ ليلدب ايندلا ىف لصحت اهنأ برقآلا : ىضاقلا لاق «لوآلا لوقلاإل

 . ةرخآلا ىف نوكي ام هنم دارملا نأ ىف ةهبش الو (نولحعي اوناكام نسحأب مرجأ مهنيزجنلو)

 كلذ عم هنإ مث . ةرخآلا ىف لصحام ةبيطلا ةايحلا نم دارملا نوكينأ دعبيال : لوةي نأ لئاقلو

 . هيف عانتماال اذهف مطامعأ نسحأ وهام يلع ميزي ام هنأ ىلع هللا مدعو

 ؟ ىه اف ايندلا: ىف لصحت امنإ ةبيطلا ةايحلا هذه نوكت نأ ريدقتب : لبق ناف

 لكأ عم هللا ةدابع : ليقو ؛ بيطلا لالحلا قزرلا وه : لبق اهوجو هيف اوركذ : باوجلاو

 هتاعد ىف لوي ملسو هيلع هللا لص ىنلا ناك مويب موي قزر : ليقو ؛ ةعانقلا : ليقو « لالحلا
 قزر لعجا مهللا» وعدي ناك هنأ ملسو هيلع هللا ٍلصوننلا نع ةريره ىنأ نعرو «( فقرر ام هريقو

 لخ]ا نتبع تظن الل هلال, راتخعب نيسجت ةعانقلا هنإ :/لود. .نم:لروةو ىدحاولا لاق «افافك دم لآ

 .ءانعلاو دكلا ىف ادبأ نوكي هناذ صيرحلا امأو ؛ عناقلا شيع الإ ايندلا ىف

 نأ [ترغاانسنأ هل واللا ؛ءوج ول رفاكلا “شيع, نم بيطأ انندلا, ىف نموملا شبع نأ معاو

 ايضار ناك ب اوصلا الإ لعفيال ميرك نسحب ىلاعت هنأ فرعو « ىلاعت هللا ريبدتب لصح اهنإ هقزر



 اا ةيالا قاب هللادنعامو دفني رك دنعامد ىلاعت هلوق

 ؛اريثك ناك نإو اءئدلا ضرع ديرب (اليلق انمث هللا دهعب اورتشت الو) لاقذ ريذحتلا اذه دك أ مث

 مالسالا دهع ضقن ىلع متدجو نإو ركنأ ىنعي « نودلعت منك نإ ركل ريخ وه هللا دنعام نأ الإ

 ريخ مالسالا ىلع ءاقبلا ىلع ىلاعت هللا هدعأ ىذلا نآلل ؛ هيلا اوتفتلت الف  ايندلا تاريخ نم اريخ

 تاريخنيب توافتلا نوءلعت تك نإ مالسالا دهع ضقتن ىلع ايندلا ىف هنودحي ام للك آو لضأو

 تابيط نم هنود امم ريخ هللا دنعام نأ ىلع عطاقلا ليلدلا ركذ مث ؛ ةرخآلا تاريخ نيبو ايندلا

 : ناثح هيفو (قاب هللا دنع امو دفني مكدنعام) لاقف ايندلا

 ةرخآلاتاريخنأ لع لدلقعلاو : ةعطقنم ايندلا تاريخ نأب دهاش سحلا (لوآلا ثحبلاإل

 ايلاع اريسخ ناك هنإ : لاقي نأ امإ عطقنملا اذه نأ هيلع ليلدلاو , عطقنملا نم ريخ قابلاو « ةيقاب

 هلع عطقنيس هنأب لعلاف افيرش ايلاع اريصخ ناك هنإ : انلق ناف , اسيسخ ايند اريخ ناك وأ انيك

 كلت نوكو « نزحلاو ةرسحلا مظعت اهناف عاطقنالا كلذ لوصح لاح امأو ؛ هلوصح لاح اصغنم

 كلت نإ : انلق نإ امأو ءاهذ ةيغرلارتفتو اهتيترم لاقيو اف صغني كإذكح ةفيرشلا ةيلاعلا ةمعنلا

 نوكي نأب جو مادلا ريخلا كلذ نأ رهاظلا نم انمهف ةسيسخلا تاريخا نم تناك ةعطقنملا ةمعنلا

 عطاق ناهرب (قاب هللادنع امو دفني ؟دنعام) ىلاعتهلوق نأ اذه كرف« عطقنملا ريا كلذ نم لضفأ

 . ايندلا تاريخ نم لضفأ ةرخآلا تاريخ نأ ىلع

 لاقو . عطقنيال قاب ةنجلا لهأ معن نأ ىلع لدي (قاب هللا دنع امو) هلوق نأ (ىناثلا ثحبلار)

 . هيلع ةجح ةيالاو عطقنم هنإ : ناوفص نب مهج

 : نارمأ هيلعبحيذئثيحو ؛ نامبالاو مالسالا عّئارش مزتلادقف هللاب نمآ اذا نمؤملا نأ معاو

 ىنأي نأ :ىناثلاو « هتوبث دعب هضقنيال نأو هنع عجربال نأو مازتلالا كلذ ىلع ربصي نأ : اهدحأ

 . همزاولو مالسالا عئارش نم وهام لكب

 « هومزتلاام ىلع ربصلا وهو لوالا مسقلا ىف نينمؤملا بغر ىلاعت هنإ : لوقنف اذه تفرع اذإ

 مهيزجيىأ (نولمعياوناكامنسحأب)مالسالا عئارشنمهومزتلاام ٍلعىأ(اوربصنيذلانيزجنل و) لاقف

 ىللعهنأ كشالو تابجاولابو تابودنملابو تاحاتملاب ىتأي دق نمؤملا نآل كلذو ؛ مهل امعأ نسحأ لع

 مهرجأ اوربص نيذلا نيزجنلو) لاق اذهلف ؛ تاحابملا لعف ىلع ال باثي تابجاولاو تاب ودنملا لعف

 عْئارشنمناكاملكب نايتالا وهو ىتاثلا مسقلا ىف نينم زا بغر ىلاعت هنإمث (نولمعيا وناكام نحت

 مثرِجَأ مهنيزجالو ةبيط ةايح هنييحنلف نمؤم وهو ىنأ وأ ركذ نم اخلاص لمع نم) لاقف مالسالا

 : تالاؤس ةبآلا ىفو (نوامعي اوناكام نسحأب
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 <11 م مرج |وريص ىافزحاوو قب 0 دنع - امو

 تا ه7 لا كل تان كا ظبى نت قي ا هرء 1-6

 مهنيزجنلو ب ةيسط ةأمح لا وهو ىنا وا ركذن نم اجل اص لمع نم

 - 1 هزت عه

 «ة1/» 0 0 نسحأب 00

 متددصامب ءوسلا اوقوذتو اهتويثدعب مدقلزتف مكسب الخد مكن امأ اوذخنت الو ىلاعت هلوق

 مكل ريخ وه هللا دنع اهنإ اليلق انمث هللا دهعب اورتسثت الو ميظع باذع مكلو هللا ليس نع

 اوناكام نسحأب مرجأ اوربص نيذلا نيزجنلو قاب هللا دنع امو دفني مدنعام نويلعت متتك نإ

 نسحأب ممرجأ مهنيزجنلو ةبيط ةايح هنييحنلف نمؤم وهو نأ وأ ركذ نم اح لاص لمع نم نولمعي

 «نولمعي اوناكام

 رذح ؛ قالطالا ىلع نامبألاو دوهعلا ضقتن نع ىلوألا ةيآلا ىف رذح امل ىلاعت هنأ ملعا

 قلطم :ضقن نع رذحتلا هنم دارملا سيلو (مكنيب الخد مكناعأ اوذختت الو) لاف ةبآلا هذه ىف

 ماوقالا كئلوأ ىبن دارملا لب ءدحاو عضوم ىف ةدئافلا نع ىلاخلا ريركتلا مزل الإو : نامالا

 دارأا : نورسفملا لاق ىنعملا اذهلف ؛ املعاومدقأ ةصوصخم نامبأ ضقن نع باطخلا اذهم نيرطاخلا

 ديعولا اذه نآل . هدهع ضقتن نع ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر اوعياب نيذلا ىهن ةيآلا هذه نم

 ىللصهتلا لوسر دهع ضقنب قيلي امإو « هلبق دهع ضقنب قءليال (امتوبث دعب مدق لزتف) هلوق وهو

 عقو نه لكل ركذي لثم (اهتوبث دعب مدق لزتف) هلوقو . هعئارشو هب نامبالا ىلع ٍلسو هيلع هللا

 عقوو ٠ ةيلاعلا تاجردلا نع طقسدقف مالسالادهع ضن نم ناف ؛ ةمعندعإ ةنحمو . ةيفاعدعي ءالب ىف

 ىأ (متددص امب) باذعلا ىأ (ءوسلا اوقوذتو) ىلاعت هلوق اذه ىلع لديو « ةلالضلا هذه لثم ىف

 « ديدشباقعو مظع ءوس هنوقوذتىذلا ءوسلا كلذ ىأ (مظع باذع مكلو هللا لييس نع) مكدصب



 ١ ةيآلا « ةدحاو ةمأ ملعجل هللا ءاش ولو د ىلاعت هلوق

 - 6 هه د د ساس سال ب ه6 هو 1 مس هس

 نم ىدمو ءاشي نم لن نكلاو ا ةمآ مكلعجل اة 5

 0 ا هت ع ني 22 ه راع ع

 فكر نوامعت مت 6 نلاستلو داش

 هذهو « داز اذا وبري ءىثلا 1 ىأ 5 مةمأنم ءيرأ م ةمأ و نأإب لاق

 نودحب مث ءافلحلا نوفلاحي اوناك : دهام لاق . فرشلا ىفو ةوقلا ىفو ددعلا ف نوكت دق ةدايزلا

 ىلاعتهللا مهاهنف ؛زعأ مه نيذلا ءالؤه نوفلاحيو نيلوآلا فاح نوضقنيف فرشأو مهنم زعأ ناكنم

 ىرأ ةمأ نوكت نأ ببسي مكي الخد مكامأ ناودخت مكأ هانعم (نوكت نأ) هلوقو.. كلذ نع

 ليبس ىلع ماهفتسا (ركتيي الخد ركنامأ < ودخت) هلوفف . قفرشلاو ةوقلااو ددقلا ف ةعإ 07

 مكسب الخد مكنامأن ىدختتا ؛ ىعملا و : راكنألا

 ىهنلاو رمآلا ركذ مدقت دقو «كاهنيو كرمأب امب ىأ «هب هللا مآ امنإ ) ىلاعت لاق مأ

 باوثلا تاجرد نمرهظي ام لطب 1١ نمق حا زيمتيف (نوفلتخت هي هيف معك ام ةمايقلا موي م كل ننستلاو)

 .لعأ 0

 نااستلاوءانز نه ىو هاش نم لدي كلر ةدحاو ةمأ مكلعجل هللا ءاش ولو ب ىلاعت هلوق

 «نوامعت منك اع

 نأ ىلعرداق ىلاعت هنأ نادبب هعبتأ « هضقن ميرحتو دهعلاب ءافولاب موقلا فلك امل ىلاعت هنأ ملعا

 ءاشي نم لضي ةيملالا ركحب هناحبس هنكلو ؛ ناميالا باوبأ رئاس ىلعو ءافولا اذه ىلع مهعمجي

 نامبالا ىلا مهئجلي نأ دارأ ول ىأ . ءاجلالا ىلع كلذ اولمح مهناف : ةلزتعملا امأ . ءاشي نم ىدجيو

 رماأألا ضوفو هيلا مهأجلأام مرج الف « فيلكتلا لطبي كلذ فنأ الإ ؛ هيلع ردقل رفكلا ىلإ وأ

 ارارهترركت دق ةرظانملاهذهو , رهاظ وهف هيف انباححأ لوق امأو ؛ فيلاكتلا هذه ىف مهرايتخا ىلا

 . ىرخأ ةمأنمةرثكلا و ةوقلاف كيزأ ةمأ نإ[ تسب

 « ءامشن' نه ىدهتو ءامشت نم لضتف قلخلا تقلخ براي :: لاق اريزع نأ ىدحاولا و رو.؛ هش

 ضرعأ : لاقف ءاثلاث هداعأف , اذه نع ضرعأ : لاقف .ايناث هداعأف ؛ اذه نع ضرعأ ريزعاي : لاف

 ةئيشم ةئيشملاهذه نم دارملا نأ لع لدياممو : ةلزتعملا تلاق . ةوبنلا نم كمسا تو الإو اذه نع

 ناكل ىلاعت هللا قاخم دابعلا لامعأ تناك ولف (نولمعت متتك امنع نلأستلو) هدعب لاقىللاعت هنأ « ءاجلالا

 . ملعأهللاو ؛ ارارم قبس دق هنع باوجلاو . اثبع اهنع مهاؤس



 ةيالا « ركنيب الخد مكنامأ نوذختت» ىلاعت هلوق ١٠١ر//

 . اهضقن زاج نامبألا ضقن ىف حالصلا ناك ىتم هنأ ىلع لد ربخلا نأ
 اليفك هللا تلعج دقو اهوضقنتال ىأ ؛لاحلا واو هذه (اليفك مكيلع هللا متلعجدقو إل لاق 2

 كال كلذ تيب ءاف لاب ليفك" هللا: لمجتنق هن اكف ىلاعت هلا, كفاح ,نم نأ كل ذزو « ءافولاب مكيلع

 نإ نولعفتام ىلع مكي زاجيف دارملاو ؛ بيهرتو بيغرت هيفو « نولعفت ام معي هللا نإ ) لاق 5

 اونوكت الو) لاقو ضقنلا مرحتو  ءافولا بوجو دك أ ىلاعت هنإ مث . رشف ارشنإو ريف اريخ

 : لئاسم هفو (اناكنأ ةوق دعل نم اهطرغ تضقن قلك

 : نالوق هبهبشملا ف (ىلوألا ةلأسملا)

 ءارعج بقلت ليقو ؛ ةطير ليقو ؛ ةطيار اذ لاقي شيرق نم ةأرما اهنأ (لوآلا لوقلا)

 . نازغام نضقتف نهتزمأ تمربأو تلزغ اذاف اهمراوجو ىه لزغلا لزذت ءاقمح تناكو

 فلكملا فرص لائماألاب دصقلا نآل ؛نيبعتلا نود فصولا لثملاب دارملا نأ «(ىناثلا لوةلاو )ل

 : نييعتلا نود ند هب 3 كلذ 2 ا نكاذإ هيلا ءاعدلاو 2 اح. ناكاذإ 4م

 5 ابلتقو اهمارأب لزغلا ةوق دعل نم أ (ةرق دع نم) هلوق « ةيناثلا ةلأسملا)

 فوصلا نم لزغلا وهو ثكن اهدحاو : ىرهزألا لاق (اثاكنأ) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 طورخلا كلت تشقفنو ةمرملا اهطويخ تكنو |معطق ةجيسفلا 0 اذاف ) جسفيو مربي رعشأأو

 هضقشن اذإ هدهع نإلف 0 لاقي هئمو 2 ردصملا فلكشتلااو 2 ةيناث تازغ 5 فوصلاب تطلخو

 . هماربإ دعب فوصلا طي ثكشي ا” هماكحإ دعب

 بوصغم كل : جاج لا لاق : لوا 9 هوجو (اثاكنأ) هلو باصتتا َّق (ةعبارلا ةلأسملا)

 ةلاكدلا را هكنم طاغ اذهو 0 50 تضق# ىنعمو 2 تدضق# تكس فنا ردصللا ىذع 3

 "يد اولا لاق قاتلا ؟ ردضملا ىَذَع (اثاكنأ) هلوة نوك فيكف ردصمال مسا وهو ثكن عمج

 انهه اذكف ءازجأو اعاطقأ هلءج ىنعم ىلع ءازجأ هقرفو اعاطقأ هرسك لوقت كن اث لوعفم ائاكنأ

 . ةدك ه لاح (اثاكنأ) هلوق نإ : ثلاثلا . اثاكنأ اطزغ تلعج ىأ . اثاكنأ اطرغ تضقن :هلوق

 هللا دهعب كفار : ريدقتلاو « اهليق امم ةلصتم ةيآلا هذه : ةبيتق نبا لاق 4« ةسماخلا ةلاسملا)

 كل زغىتلا ةأرملا لم منك كلذ ملعف نإ مكناف ءاهدبك وت دعب نامبالا اوضقنت الو مدهاع اذا

 !اناكن || هتلفشت هةتضف محتسا لف ةنكحأ 0

 . ةنايخلاو شغلا لغدلاو لخدلا : ىدحاولالاق ( مكنيبالخد مكنامبأ نوذختت )ل ىلاعت لاق م“
 لخذدأاما, لخذلا : ريغ لاقو.« لخد هسقاو لوخدم وه لبق .بيع هلخدام, لك : جاجزلا لاق

 ' داسفا لع ءوشلاا ف



 /٠٠١ ةيآلا « اهدك وت دعي نامإلا يصمت لوول 2

 لاق : كلاثلا . ىلاعت هلل دهعلا امناذ ارفاك وأ ناك املسم هدهعب فو 20 م قا نب نوميم

 لاقو ؛ هللاب نيهلاوه هللادهع : عبارلا . قح نم لاومألاف هللا ضرف امو داهجلا هنم دارملا : مصألا

 ىلع فاح نمد لاق مالسلا هيلع هنال , هفالخىف حالصلانكي مل اذإ نيمبلاب ءافولا بباسعإ :لئاقلا اذه

 لوانتي دهعلا ىضاقلا لاق : سماخلا «رفكيل مث ريخ وه ىذلا تأيلف اهنم اريخ اهريغ ىأرو نيب

 ىلعن الدي امب ءافولا موزل ىف دكوأ عمسااو لقعلا ةلدأ نأ مولعمو ؛ هاضتتقمب ءافولا بحت سمأ لك

 نيهلا ىف كلذ حصيو ٠ فالتخالاو ريغتلا نيليلدلا نيذه ىف حصيال كلذلو . نيهلا نم هبوجو

 . ءافولا فالخ هيف بدن امبرو

 نوكي نأ بحي اذ هف ( متدهاع اذإ هللا دهعب اوفوأو) لاق ىلاعت هنإ : لوقي نأ لئاقلو

 ذليحو ىنعملا اذه ىلع لدي (مهدهاع اذإ) هلوق نال هسفن رايتخاب ناسنالا اهمزنلي ىتلا دوهعلاب اصتخم

 (اليفك لع هللا تلعج دقو) ةيالارخآ ىف لاق ىلاعت هنآلو . اربتعم ىضاقلا هركد ىدلا ىعملا د

 ىلع دهعلا اذه لمحال نأ بحب اضيأو ؛لوسرلاو هللاب نمآ نميف ةدراو ةبآلا نأ ىلع لدياذهو

 نال اراركت (اهديكو دعب نامالا اوضقنتالو) كلذ دعب هلوق ناكل هيلع هانلمح ول انال , نيعلا

 نإ ليق اذإالإ كرتلا نعىهنلا مزاتسي لعفلاب ىمالا نال ناب راقتم ضقنلا نم عنملاو دهعلاب ءافولا

 عاونأ ىلوأ هنأ ىلع اهيبنت ركذلاب يملا صخ ىلاعت هنإ مث «نيهلا هتحت لخدف ماع دهعلاب ءافولا

 هرايتخابناسنالا همزتليام ىلع دهعلا اذهلمح نأ ىلوآلا لوقن !ذهدنعو « ةياعرلا بوجوب دهعلا

 .اذولا د دهعو ؛ داهجلا دهع هيف لخديو هلوسربو هلل, نرامالا ىلع ةعياملا هيف لخديو

 نامالا اوضقنت الو) هلوق ىفو « نيهلاو فلحلاب اهدك أىتلا ءايشالاو . تاروذنملانم تامزتلملاب

 ثحابم ( اهديك وت دعب

 :واولا لصألاو « ناتديج ناتغل تدك أو تدكو لاقي : جاجزلا لاق (لواآلا ثحبلارل

 . اهنم لدب ةزمطلاو

 هيلعليلدلاو ٠ سومغلا نيمب ىه وغللا نيمب . هللا همحر ةفينح ىبأ باعصأ لاق «(ىاثلا ثحبلا)

 بجوف « نام آلا ضن نع ةيآلا هذهىف ىبنف (اهديكوت دعب نامبألا اوضقنتالو) لاق ىلاعت هنأ

 نوكتال نأ بجوف ثنحلاو ربلا ةلباق ريغ سسومخاا نيمو ؛ تنحلاو بلل الباق نيم لكن وكي نأ

 لاق .هللاو ليو هتلاو ال برعلا لوقيهوغللانيمي نأ ىلع ةيآلا هذهب ىدحاولاجبتحاو . ناميالا نم

 . نيملا وغل نيبو دقعلابو مزعلاب ةدك ملا نام الا نيب قرفلل (اهديك وت دعب ) ىلاعت لاق امنإ

 انيبانال صيصختلا هلخد ماع (اهدي وت دعل نامالا اوضقنب الو) هلوق «ثلاثلا ثحبلا ل
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 نوكك نآااكإا باطلا لاقل ركذتملا كلط نع ةراتعر كذتلا.نآو م هيلع ليلدلا و. ؛/دبعلا | لعف نهال .هللا

 اكلطت ال لضاللااو «لطاخ رك ذل كانه زاوعش ةليناك ن اف ..روعش"هل .هل ناوكي ال وأ. ر وعلم اهيا هل

 نوكيالام لاح هنيعب هيلا بلطلا همجوت نآل «هنيعب هبلطي فيكفر وعش هب هل نكي م نإو. هليصحت

 . لاحم اروصتم هنيعب وه

 اومدقي نأ ظءولا اذه نم دوصقملا نأ هانعم (نوركذت مكلعل) هلوق : لوقنف اذه تبث اذإ

 جتحىذلا وه اذهو « هليصحت هنم بلط فيكف هل العف ركذتلا نكي مل اذاف ءركذتلا كلذ ليصحت ىلع

 . ملعأ هللاو . كلذ هنم ديري ىلاعت هنأ ىلع لديال (نوركذت ؟كلعل) ىلاعت هلوق نأ ىلع انباحصأ هب

 هللا ّئلعج دقو اهديكوتدعب نامبألا اوضقنت الو مثدهاع اذإ هللا دهعب اوفوأو) ىلاعت هلوق

 الرد اناكنأ ةرف ديب نك املرغ تضق ىلاك اونوكت الو نولعفتاه معي هللا نإ اليفك مكيلع

 ةمايقلا موي كل نئيبيلو هب هللا 1 ولبي امتإ ةمأ نم ىبرأ ىه ةمأ نوكت نأ مكنيب الخد مكنامبأ

 « نوفلتخت هيف منك ام

 ركذ « لامجالا ليبس ىلع ىلوآلا ةيآلا ىف تايبملاو تارومأملا لك ع مج امل ىلاعت هنأ معا

 : لئاسم ةيآلا ىفو دهعلاب ءافولاب رمألاب ىلاعت أدبف  ماسقألا كلت ضعب ةيآلا هذه ىف

 : فاشكلا بحاصلاق : لوآلا : اهوجو (هللادهعب) هلوقريسفتف اوركذ «ىلوأالا ةلأسملا)

 امإ كنوعيابي نيذلا نإ) هلوقل مالسالا ىلع ٍملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةعيبلا ىه هللا دهع

 هللارساب اهقيثوت دعب ىأ « اهديك وتدعب ةعيبلا ناميأ اوضقنتالو ىأ (مهديأق وف هللادي هللا وعيابب

 لاقو , دهعلا نم دعولاو : سابع نبا لاق هرايتخاب ناسنالا همزتلي دهع لك هنم دارملا نأ : يناثلا



 1 ة01 نورك لن ذت مكلمل كظعي » ىلاعث هلوق

 (:ىث لكل انانت باتكلا: كلع انا روز لوألا ةيالا' ف' لان اكلاذت هنأ لوألا ةلأسملا ١)

 نأ ىلع ابنت كلذ ناك , ةثالثلا هذه نع ىمبنلاو « ةثالثلا هذبم رمآلا لع ةلمتشم ةيآلا هذبم هفدرأ

 رهوج نآل « كلذك ةقيقحلا ىف ىهو ةتسلا فيلاكتلا هذه وه ءىش لكل انابت نآرقلا نوكب دازملا

 ايراع ايلاخ ملاعلا اذه ىف لخد هنأ الإ ةيسدقلا ةيلاعاا حاورآلا جتاتن نمو ةكالملا ةرمز نم سفنلا

 كلتو . ةحلاصلا لامعاألاو ةيملالا فراعملاب اقرت ىتلا ىه اهم هللا رمأ ىتلا ةثالثلا كلتف تاقلعتلا نع

 نيبرقملا ةكئالملا ةرواجمو ء سدقلا تاقدارسو بيغلا ملاع ىلإ اهقرت ىتلا ىه ل امعآلاو فراعملا

 اهعنم و تاداعسلا كللت نع اهدصت ىتلا ىه اهنع هللا ىهن ىتلا ةثالثلا كلتو « .نيملاعلا بر راوج ىف

 لك ىلع هبن دقف ةثالثلا هذه نع ىهمو « ةثالثلا كلت ىلاعت هللا سمعأ املف « تاريخلا كلتب زوفلا نع

 . ةمايقلا ةصرع أدبم ىلا ايندلا ماع نم نورفاسملا هيلا جاتحام

 نم كلذو « ءاشحفلاو روجلا قلخي ال ىلاعت هنأ ىلع لدت ةيآلا : ىعكلا لاق 4ةيناثلا ةلأسملا)

 ناكولو . مهيف هليصحتديريامعىهني فيكو ٠ مهيف هعرتخي امع مهاهني فيك ىلاعت هنأ : لوألا : هوجو

 نع مك اهنيو . كيف هقلخام فالخ اولعفت نأ 5 رمأب..هنلأ نإ: لاق ىلاعت هناك ناكل 1 راق 23

 لدعلاب سمأ امل ىلاعت هنأ : ىناثلاو . لقعلا ةهيدب ىف لطاب كلذ نأ مولعمو « مكيف اهقلخ لاعفأ

 ةثالثلا كلتي سم ىلادت هنأ واف « ىتيلا وأ ركدملاو ءاننحفلا نع ىمنو .ىنرقلا ىذ ءاتيإو ناسحالاو

 نولوقت مل) هلوق تحتو ( مكسفنأ نوسنتو ربلاب سانلا نو صأتأ) هلوق تحت لخدل اهلعفام هنإ مث

 سيل (نوركذت ركلعل) هلوق نأ : ثلاثلا (ناولعفت الام | ولوقت نأ هللا دنع اتم رك نولعفلا لاه

 مكظعإ ىلاعتت هنأ هانعم نوكي نأ بججوف « ىلاعت هللا لع لاح كِلَذ ناف  ىقلاَو جارتلا هن هازل

 ىلاعت هنأ : عبارلا . لكلا نم ناممالا ديري ىلاعت هنأ ىلع لدي كلذو « هتعاط اوركذتت نأ ةدارال

 هنع دصيو هنم عنمت هنكلو «ىفرقلاىذ ءاتيإو ناسحالاو لدعلاب ىمأي هللاذإ : لاقو حرضول

 ةثالثلا هذه لك دجوي هنكلو (ىغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنيو) لاق مث . هنم دبعلا نكمب الو

 دك اكرلاب هيلع دحأ لك مكحل هنع زارتحالا نمو « هكرت نم هعنمو هنم هدارأو ىلأ مأ ءاش ديعلا ىف

 ٍ حتابقلا لعف نع ايلاعتم هناحبس هنوك ىلع لدي كلذو . بيكرتلاو مظنلا داسفو

 تابغاشملا هذه عفد ىف دمتعملاو هنع باوجلارم دقو . ريثك لالدتسالانم عونلا اذهنأ معاو

 . ملعأ هللاو ملعلا لاؤمو ىعادلا لاؤس ىلع ليوعتلا

 لهف نم ءايشالا ركذت نأ ىلع ةلزتعملا نمو ةئسلا لهأ نم نوملكتملا قفتا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 «" رخف  ١؛»



 ةيآلا نورك ذت لعل كظم»» ىلاعت هلوف ايي

 ؟:نايبحيتلاب عملا اذه لا ١ ولاق ناف

 لصاحلاو « هسفنىلإ نسحلالعفلاو ريخلا ل صوي و هسفن ىلإ نسحب ةعاطلا ىف ةغلابملاب هناك : انلق
 تالا كلتا هانا /نعاقاراغ ةائحالا و اك وحلا مب نجااولااردقلا نعاةراتغالذغلا ذأ

 "1 نايل كس :(فازاؤشلااو ]نعل و دلا :تنحاو ءاةيفتكلا كفو ةنككلا بلع
 :(نابحجلا ىو انهف 8 ةئاوبرلاو ةيدوبعلا تاماقم

 قلخ ىلع ةقفشلاو ىلاعت هللا مال ميظعتلا هيف لخد هانركذ ىذلا ريسفتلاب ناسحالا نأ ملعاو

 هنأ مرجال محرلا ةلص اهلجأو اهفرشأو . ةريثك ماسقأ هللا قلخ خلع ةقفشلا نأ رهاظلا نمو . هللا

 هللا مأ ىتلا ةثالثلا هذه ىف لوقلا ليصفت اذهف (ىبرقلا ىذ ءاتيإو) لاقف ركذلاب هدرفأ هناح

 سفنلا ف عد وأ لاعتهن] |: لاوقنفا..ىتلاوركتملاوءامشجفلا هو ؛ ا يمال اف لاعت

 ةكلملا ةيلقعلاو .ةيناطيشلاةيمهولاو . ةيعبسلاةيبضغلاو . ةيميهلا ةيناوهشلاىهو ؛ ةعبرأىوق ةيرشبلا

 رهاوج نم اهمال ءاهبيذبتو اهييدأت ىلإ ناسنالا جاتحي ال ةيكلملا ةيلقعلا ىنعأ ةءبارلا ةوقلا هذهو

 ىوقلا كلت .بيذهنلاو بيدأتلا ىلإ جاتحا 3 , ةيولعلا ةيسدقلا حاورألا 31 نمو ةكجاملا

 عونلا اذهو « ةيناوهشلا تاذللا 0 ىف بغرت امنا ىهف ؛ ةيناوهشلا ةوقلا امأ . لوألا ةثال

 هلوقف (اليبس ءاسو ةشحاف ناك هنإ) لاف ةشحاف انزلا ىعس ىلاعت مانحلا# شحفلا مسأب صوصخم

 ةعيرشلا نذإ نع ةجراخلا ةيناوهشلا تاذللا ليصحت نم عنملا هنم دارملا (ءاشحفلا نع ىبنيو) ىلاعت

 الا ةلئاس لا ءءاديحلا وام دلبللو رشلالاضيإ قا ىعست»ادبأ, : ىبف ةنعبسلا ةييضعلا ةؤؤقلا امأو

 ةارقلا كاكأ !ىفا لصاتل اطاؤفالا نعت رابع نكنملاو 7 ةلاخلا كلت نوزكني نمانلا نأ + كشاإلرو

 راهظاو عفرتلاو سانلا ىلع ءالعتسالا ىف ىعست ادبأ ىبف ةيناطيشلا ةيمهولا ةوقلا امأو . ةيبضغلا

 عفرتلاو ساناا ىلع لواطتلا الا ىغبلل ىنعم ال هناف ؛ ىغبلا نم دارملا وه كلذو « مدقتلاو ةسايرلا

 نمو « ةثالثلا ىوقلا هذه لاو-أ ىلع ةقبطنم ةثالشلا ظافلألا هذه نأ انركذ امب رهظف « مهيلع

 ةيبضغلا اهطسوأو « ةيناوهشلاىه ةثالثلا ىولا هذه سخأ : اولاق ءالقعلا نأ بابلا اذه ىف بئاجعلا

 مث « ةيناوهشلا ةوقلا ةجيتن ىه ىتلا ءاشحفلاب أدبف بيترتلا اذه ىعار ىلاعت هللاو . ةيهولا اهالعأو

 هيلا لصوام اذهف :ةيمهولا ةوقلا ةجيتن وه ىذلا ىغبلاب مث . ةيبضغلا ةوقلا ةجينن وه ىذلا ركسنملاب

 ناطيشلانمو ىنف أطخ كيناو « نمحرلانف اباوص كي ناف ؛ظافلأللا هذه ريسفت ىفىرطاخو ىلقع

 نايدلا كلملا هنإ ناسحالاو لضفلا نم عونلا اذهب انصخام ىلع هلل دملاو نائيرب هنع هوسرو هللاو

 ةثالثلا كلتب ىلاعت هرمأ (؟كظعي) ىلاعت هلوقب دارملا و (نوركذت مكلعل كظعي ل ىلاعت لاق مث

 : ناتلاسم هيفو (نوركذت مكلعل) ةثالثلا هذه نع هممنو



 ا ةيآالا«ىغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع ىبنيو» ىلاعتهلوف

 لدعلاو ؛ ضئاحلا ءطو لح ىضتتقي ىسيع عرشو .اهضيح لاح ةأرملا نر 0 زارتحالا

 اهجارخإ بحال امأ ةثيبخلا ءامدلا كلتب خطلتلا نع ازارتحا اهؤطو مرحب هنأ 3 رش هب مكحام

 طارفالا ىفرطنع نيدعابتم ىنعب 2 مك انلعج كلذك و ) لاق ىلاعت هنأ : 0 رادلا نع

 (اماوق كلذ نيب ناكو اورتدي لو - اوقفنأ اذإ نيذلاو) لاقو ءرومألا لكىف طيرفتلاو
 هللا ىلص هللا لوسر غلاب املو (طسبلا لك اهطسبت الو كقنع ىلإ ةلولغم كدي لعجت الو) لاقو

 لاق ةلهاسملا ف موق ذخأ املو (قشتل نآرةلاكيلع انلزنأام هط) ىلاعت لاق . تادابعلا ىف سو هيلع

 ترمأ انتعب رش نأ . اهفيارؤ«,ظسولاو لدعلا ةياغر لكلا نم دارحلاو (اًبغ كانقلخ امأ متبسخأ)

 . عاقولادنع ذاذتلالا رظع هلجالو سحلا ديدش مسج وضعلا كلذ سار نأ.هف ةكمللاو «ناتخلاب

 مظعيف ساس>الا ةد-شو ةوقلا لاك ىلع وضعلا كلذ قب وضعلا كلذ ىلع ةدلجلا كلت تيقب ولف

 بلصتيف ماسجالا رئاسو بايثلا قايف ايراع وضعلا كلذ قب ةدلجلا كلت تعطق اذا امأ . ذاذنلالا

 ترمأ امنإ ةعيرشلا ناكف : هيف ةبغرلا لقتف عاقولاب ذاذتلالا ليف هروعش لقيو هسح فعضيو

 « لادتعالا دحىلا عاملا ةوهش ءاضق ىلا ناسنالال يم ريصي ىتح « ةذللا كللت ليلقتىف ايعس ناتخلاب

 مومذمةيوناملا هيلا بهذتام ىلعتاالالا عطقو ءاصخالاف , عبطلا ىلع ةبلاغ هيف ةبغرلا ريصتال نأو

  ناتخلاب ناينالا وه طسولا لدعلاو ؛ ةذلاا كلت ةيوقت ىف ةغلابم ةدلجلا كلت ءاقبإو « طارفإ هناآل

 طوق ةروهشا ا تالكلا نمو ؛لاوحالا عيمج ىف ةياعرلا بجاو لدعلا نأ ةلثمآلا هذه رهظف

 لب . ةيفاكتم ةلداعتم نكست مل ول رصانعلا ريداقم نأ هانعمو ء. ضرأالاو تاومسلا تماق لدعلابو

 ىهوو بولغملا لع كئاغلا لوتشال هرخآلا نم ةيفيكلا بس و :ةنكلا ثسحح نيزأ انضم

 لقأ ضرأالا نه سمشاا داب ناك ولو ؛ بلاغلا مرجلا ةعيبط ىلا اهلك عئابطلا بلقنتو : بولغملا

 امديزأ اهدعب ناكولو «ملاعلا اذه ىفام لكق رتحاو ملاعلا اذه ىف ةنوخسلا تمظعل « نآلاوه امم

 بتارمو بك اوكلاتاكر>ريداقم ىف لوقلا اذك و ؛ ملاعلا اذهىلع دومججاو دربلاىلوتسال نآلا وه

 تلتخال نآلا وهام صقنأ ناك وأ نآلا وهام ديزأ ناك ول ابنم دحاولا ناذ امي و!

 «ضرالاو تاوهسلاّت ماق لذعلاب و: موق قدص هانركذ ىذلابيسلا اذبم رهظف .ملاعلا اذهطاصم

 نوكت دق لدعلا ىلع ةدايزلا نأ ملعاف ناسحالا امأو . لدعلا ةقيقح حرش ىلا ةرصتخم ةراشإ هذهف

 تابج.اولا ىلع ةدايزلا امأ . تاءجاولاءادأ وه تاعاطلاف لدعلانأ هلاثم . ةءاسإ نوكتدقو اناسحإ

 بسحتو ةيمكلا بسح تاعاطلاءادأ ىف ةغلايملافةلمجلابو « ناس>الاباب نم كلذو تاءاط اضيأ ىهف

 ناسحالان ع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لأس امل ليربج نأ : هيلع ليلدلاو . ناسحالا وه ةيفيكلا

 «كارب هناف هارت نكست مل ناذ هارت كنك هللا دبعت نأ ناسحالا» لاق



 ةيالاعىغبلاو ركنملاو ءاشحفلا | نع ىهنيود ىلاعت هلوق ٠١

 ةياعرلا بجاو رمأ كلذو « طيرفتلاو 0 رفالا ىرطنيب ل 1١١ رماألا نع ةرابع وهف لدعلا امأ

 اهب فياكنتلا عقو ىتلا لاو-الا : لوقنف . هيف لوقلا ليصفت رم دب الو ؛ ءايشألا عيج ىف

 : اهدحأف ةياعرلا بجاو اهلكىف لدعلاف : تاداقتعالا امأ . حراوجلا لامعأ امإ و تاداقتعالا امإ

 هلالا قن نأ هيف لوقلا قيقحتو « هللا الإ هلإال لوق وه 0 دايرملا"فببإ نابع نإ كلت

 لالا كانا رد لدعلاو . ناهردذم امعرو هيقت وكي رشت داو, هلإ خمدنثك |! تابثا اوضحت ليطعت

 ' !دتح رطنلا : ىف الو ةيوجتاوم قاتل هلال نأب لوقلا نأ : اهيناثو « هللا ال]هلإال لوق وهو دحاولا

 تابثإ لدعلاو ء ضحم هيبشت ناكملاب صتخمو ؛ ءاضعأللا نم بكرمو رهوجو مسج ةنانيلوةلار

 ؛ناكملاو ءازجالاو ءاضعالاو,ةيرهوجلاو ةيمسجلا نع.اهزنم ناوكي نأ ظرمتي قةحتم دوجوم هلإ

 نأبلوقلاو « ضحم ليطعت ةردقلاو علا نم تافصلاب فوصوم ريغ هلالا ني لوقلا نأ, : اننلاثو

 هتانع ناي فا رتعالاعم ىحرداق ملاعهلالا نأ تايثإ وه لدعلاو . ضحم هيبشت ةريغت. ةثداح هتافص

 ا ارايتح | الو ةردق اهلا يدل دنعلا ينررأب الوقلا نأر: اهي ار ورة ةريغتما ال و ةثداح' !كينيل

 للا رع ةيلانإ كاش نأ لدعلا ي'ء نإ ماتم هو ضخ ار دق هاف أب لقتشم.ديعلا رن أب لوقلا و

 هدع دخا دال ىلاعت هللا نأب لوقلا,: اهسماخو,, هيف لاعت هتلاامهقلخ ةيعادآو ةردق,ةطشاوب نكلل

 ةدحا ولا, ةضفملاب كزاغلا هديع,رانلا ىف داخ ىلاعتةنأب لؤقلاو « ةميظع ةاهاسم تاون ذا |. نم: ءئث لع

 اهان ركذ ةلثمأ هذهف « هللا الإهلإال هنأ دقتعاو لاق نم لك رانلا نم جرخ هنأ لدعلاو ٠ ميظع ديدشت

 ةتس ركذنف «حراوجلا لاعفأنإ قلعت |مف لدعلا ةياعر | أو « تاداقتعالا ىف لدغلا ىنعف ةباعر ىف

 ءىثب لاغتشالا دبعلا لع بجبال : نولوةي فيلاكتلا ةافن رم اموق نأر: اعد 1 كد

 دالك لكن  هللغ نب, نيل و6٠ ئصاعملا نم ئثأ نعا نازرتتحالا هيلغ تحب الو: :!:تاعاطلا نم

 غلابي نأو تابيطلا لك نع بنتحي نأ ناسنالا ىلع بحي هنإ ةيوناملا نمو ؛ دنهل نم موق لاقو

 نع نوزرتحيو مهسفنأ نوصخي ةيوناملا نأىت> هيلاعبطلا ليمياملك نع زرتحي نأو هسفن بيذعتىف

 لبجلاقهاش نم مهسفنأ نومريو مهسفنأ نوقر<دنهلاو بيطلا ماعطلا لكأن ع نوزرتحيو جوزتلا

 , سو هيلع هللا لصدخ هب انءاج ىذلا عرشلا اذهوه لدتعملا طسولاو «نامومذم ناقيرطاا ناذهف

 بلاغ مالسلا هيلعىسيعنيدف لهاستلاو ءادج بلاغمالسلا هيلعىسوم نيد ىف ديدشتلانأ : اهناثو

 لتقلا ىف مالسلا هيلع ىسوم عرش ناك : لبق . لسو هيلع هللا لص دمت ةعيرش لدعلا طسولاو ادج

 ىفوتسا ءاشناف انعرش ىف امأ . وفعلا مالسلا هيلع ىسيع عرش ىفو « ةلاحال صاصقلا ءافيتسا دمعلا

 ىصشس | قناردا عرد اضيأو «.افع ءاش نإو ةيدلا ىفوتسا ءاش نإو « ةلثاملا ليبس ىلع صاصقلا



 ٠١ ةيآلا عركنملاو امحنلا لورا اجا

 3 هللا نإ) مهاع ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر التف شبرق اخأ انوعدت , ممل وربع نب نو رقم

 لامعالان ساحمو قالخالامراكم ىلإ هللاو توعد ورمعنب نورّم لاف ةيآلا (ناسحالاو لدعلاب

 ةيآلا هذه أرق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ةمركع نعو ؛ كيلع اورهاظو كوبذك موق كفأ دقلو

 نإ ملسو هيلع هللا لصىنلا نعو ؛ ةوالطل هيلع نإو ةوالحل هل نإ : لاق مث « هداعتساف ديلولا ىلع

 دحيلو ةحيذلا اونسحاف متحذ اذإو « ةلتقلا اون :سحأف مللتق اذاف ءىث لك ىلع ناسحالا بت هللا

 : ملعأ هللاو «هتحيبذ حريلو هترفش دحأ

 سابع نبا لاق ةيآلا هذه ريسفت ىف سانلا رثك أ ,ةيآلا هذه ريسفت ىف 4ة يناثلا ةلأسملا )ل

 ىرخأةياور ىف لاَقو ضئارفلا هاذأ ناعالاو . هتلادلإ هلإال- نأ ةداهش لدعلاتانآ ورا لضبكق

 ناك ناذ كسفنل بحتام سانلل بحت نأو هارت كنك هللا دبعت نأ ناسحالاو . دادنالاعلخ لدعلا

 ةياور ىف لاقو . مالسالاىف كاخأريصي نأ تببحأ ارفاكن اكن او . اناميإ دادزينأ تببحأ انمؤم

 .لاعفالا ىف لدعلاب ىنعي : نورا لاقو . هيف صالخالا ناسحالاو .دي>وتلا وه لدعلا ةلاث

 (ىفرقااىذ ءاتيإو)هلوقو ناسحإوهامالإ لقتالو . لدءوهامالإ لعفتالف « لاوقألا ف ناس>الاو

 لاق ملسوهيلعهللاصهتلالوسر نأ هيبأ نع ملسم وبأ ىور ءاعدلابف نكي مل ناف لاملاب محرلا ةلصديري

 اولصواذإ ممددع رثكيو مللاومأىمنق ار اجل اونوكيل تيبلا لهأنإ محرلا ةلصاب اوث ةعاطلا ليأنإ»

 ةريغص تناك ءاوس بونذلا ل كل يقو «لخبأ|ليقو ءانزلا : ليق (ءاشحفلا نعى و)هلوقو «مهءاحرأ

 لقو «ىلاعت هللا, رفكلا هنإ : ليقف كلما امأو : لعفلا ف دوأ لوقلا فا تناكءاونمو,#ةرك كو

 كيخأ لع ىغبتنأ : ليقو « ملظلاو ربكلا : ليقف ىغبلا امأو « ةنسالو ةعيرش ىف فرعيالاهركنملا

 + ىتل نيعم ظفلاريسنت ندح اع 0 اضيأ تاما فو: :.ةرثك تارروضأللا ف نأ معاو

 كلذ ناك ةلاحلا هذه لصحت مل اذإ امأ . ةبسانم ىنعملا كلذ نيبو ظفللا كلذ نيب لصح اذإ نيعم

 ان لدعلا لفل نأ نين نأ بجو حا ءىقي.ناسحالا و اءىعي لدعلا ان رسف:اذاف و ابعاد اريدكغتلا

 1 . كحتلادرجم كلذ ناك ىنعملا اذه نيبن مل الف «ىنعملا اذه بساني ناسحالا ظفلو « ىنعملا كلذ

 هوجولا هذه نأ ترثق + نيكعلا نم ىوأ ظافل اللا اكلات نضعنلا ايدضت“ىعملا كلت رك

 ةثالثب رمأ ىلاعت هنأ لبع لدي « ةيآلا هذهر هاظ لوقأو  ةيآلا هذه ريسفتىف ةيوق تسيل اهانركذىتاا

 ركذملاو : ءاشحفلا : ىهوءايشأ ةثالث نع:ىبنتو ::قرقلاىذ ءانإ] و 'نانبحنالاو كدعلا لهو ةدانغإ

 نأ ٍتجوو :ةراغتم ءايشأ ةئالثى رقلائذ داتن]ورنانطخألااو لدغلا.ن ركب :نأ:كجتوفءإ«لغلاو
 لوةنق“ ةرياغلا بجوي :ففطحلا نال  ةرياغتم :ءايشأ“ةثالث . يغبلاوا ..ركسنملاو -ءاجحفلا«ن وكس



 ةيآلا «ناسحالاو هامل اناا نس لاكن هلوق 1

 ءاتجلل نع 5 ا ناَسحالأَو لدعلاب رمل
 أ 0-20 ه-- 22

 2و2 ها 2 قاطع

 64٠ 0 ل 1 ىغبلاو ر ركنا

 < ا ل 0 دامب كرو هيلا اكتبو 00 رايست لثم ءاتلا حتفب اال

 !لاثعر راضش لك

 ركنملاو ءاشحفلا نع ىبنيو ىبرقلا ىذ ءاتيإو ناسحالاو لدعلاب ىمأي هللا نإ إل ىلاغت هلوق

 «( نور 5 مكلعل ) كظعي عبلاو

 نا) هلوقب هعبتأ بيهرتلاو بيغرتااو «ديعولاو دعولا حرش ىف ىصقتسا 1 اع ملعاو

 لصتي امو : الفنو اضرف فيلكتلاب لصتيام ةيآلا هذه نعمت( 222 راس لا و للعلا ةنماب 'هللأ

 : لئاتسم ةيالا فو ءاصوصخو امونع بادالاو :قالخالاب

 نود 2[ نأ راع نا نط قور "نذل هده ضف "ناب 0 ةلأسملا)

 هتارضخلا ىلق ىف' مالّشالا زرقتيا لو“. مالسلا ةيلغ دمع نم ءاح الإ الوأ ت أام : لاق ىحما

 كلذ لثا داع مث : هنيع نع هضفخ 2 ءاقللا لإ اةرعخ هلاك كرا رذإ ىتئدحب وه امنيف موي تاذ

 نائعالاو لدعلاب رمأي ثلا نإ معاي : لاقف' يم نع لرن لبرج اذإ كثدحأ انأ اتين>: لاف هتلأتسف

 ةبارقلا ىذ ةلص ىأ « ىبرقلا ىذ ءاتيإو ضئارفلاب مايقلاناسحالاو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش لدعلا

 : نازح لاق ةلةلاطتسالا يالا ةعل ايل و اهلي اع قف زفيالا# ؟كعتملاو#:ةانؤلا ءاهجتفلا قعد لو

 ارم كا نبا اؤةتانودي لقا شعارا ::لاقف* هتازخأف /نلاط أ تيتأف ىلق ىف ناممالا عقوف

 نهملمو هيلع هللا ![صلوسرلاىأر اءلف « قالخالا مراكمب الإ رأي أه هناف ايذ 0 اهداص ناكنثلو

 كنإ) هلوةلزف لب نأىبأف هيلع دهجو كسفن عدتو ىتوعبقي نأ سانلا سأتأ هامعاي : لاق نيللأ همع

 : ةيقلاةهذه المو ريكس نآرعلا قة عمجأ نإ ةنعأهثلا قتلا درو كنق" نبا ّنَعَأو ا نم قلل

 لاا ةمنو الك احتدشا/ نما اللا طعنا" ماي ةلفاجلا عنا ناك وال قالك وم للملا لاق قو

 هجام#عنا نع ةاريشفت ىفائضاقلا ىورو ةبآلا هذه ىف هنع ىلاعت هللا ىهن الإ ءىس قلخ نم سبلو

 هناا قرا لدار ]ع قهر نطيزطي نأ: هلق: لاسم ها ؤلل < كاف ذأ, مهلا هيلخ لع نع
 ةبلعت نب نابيش نم : اولاقف ؟ موقلا نم : ركب وبأ لاف راقولا مهيلع سلجب ىلع انفقوف ركب وبأو

 لاقَف هوبيذك اشيرق ٍناذف هورصني نأ ىلإ و نيتدابشلا ىلإ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر مهاعدف



 6 ةيالا «.ىثلكل انايبت باتكبلاكيلعانل زنود ىلاعت 2

 رخآ ديهش ىلإ رققال الإو .أطخلا زئاج نيغ نوكي نأو دبال ديهنغلا كلذو سانلا ل اعدييش نم

 مطوقب ةجحلا موقت ماوقأ نم رصع لكىف دنال هنأ تبثف ؛ لطاب كلذو ةياهنلا ريغ ىلإ كلذ دتميو
 ىلاعت هنأ وه ديهشلا كلذب دارملا : مصآلا ركب وبأ لاق . ةجح ةمالا عامجإ نوكي نأ ىضتقي كلذو

 ناديلاو نالجرلاو نانيعلاو نانذآلا : ىهو هيلع دهشت اهنأ ىتح ناسنالا ءاضعأ نم ةريشع قطني
 كشال ءاضعاللا هنأ نم هنأ ديهشلا ةفص ىف لاق هنأ هيلع للدلاو : لاق . ناسللاو.دلجلاو

 , مهسفنأ نما

 نأ بجيف ةماآلا ىلع ىأ (مهيلع اديهش) لاق ىلاعت هنأ : لوآلا : هوجو نم هنع ىضاقلا باجأ

 ءاضعألا داحآو ةماألا نم ديهشلا كلذ نوكي نأ بجوف (ةمأ لكنم) لاق هنأ : ىتاثلا . مهريغ نوكي

 مهنوك نآل كلذو . ديعبف ءايبنآلا ىلع ءادهشلا ءالؤه لمح امأو « ةمآلا نم ابنا افصو حصيال

 . هيلع ةيآلا هذه لمح ىف ةدئاف الف ةرورضلاب مولعم ىمأ قلخلا ىلإ نيئوعبم ءايبنأ

 لئاسم هيفو (ءىث لكل انايبت باتكلا كيلع انلزنوإل ىلاعت لاق مث

 ىلع اديهش كلب انئجو) لاق امل ىلاعت هنأ هلبق امب مالكلا اذه قلعت هجو 4ىلوألا ةلأسملا))

 ”ةردمالو محل ة ةجح الف اوفلك مف مهتلع حا زأ هنأ نيب (ءالؤه

 ةينيد امإ مولعلا نأال كلذو ءىث لكل نايت 7 : لاق نم سانلا نم 4ةيناثلا ةلأسملا)

 نأ ةرورضلاب مولعملا نم ناآلا ةيآلا هذه ال قاعت الف ةيفيد تسيل ىتلا مولعلا امأ ؛ ةيليد ريغوأ

 تافتلاالف نيدلا مولع نءنوكيالام امأف نيدلا مولع ىلع المتشم هنوكب نآرقلا حدم امنا ىلاعت هللا

 نآرقلا ىف دوجوم همامتب وهف لوصالا ملع امأ ؛ عورفلا امإو «لوصالا اماف نيدلامولع امأو « هيلا

 لدي كلذو . باتكلا اذه ىف ليصفتلا ليبس ىلع دروام الإ ةمذلا ة ةءارب لص الاف عورفلا لع امأو

 سايقلاب لوقلا ناك كلذك ناك اذإو «نآرقلا اذه ىف دروام الإ ىلاعت هللا نم فيلكت ال هنأ لع

 انايبت ناك امتإ نآرقلا : اولاق مهناف ءاهقفلا امأو : ماكحالا لك نايبب ايفاو نآرقلا ناكو ء الطاب

 ماكحالا نم ركح تبث اذاف . ةجح سايقلاو دحاولا ربخو عامجالا نأ لع لدي هنال :ءىثاثكل

 ءاضقتنالاب اهركذ قيس نك لاسم ته و, نا رقلاب مكحلا كلذ ناك لوصالا هذه نييك

 ةذهو مهس

 . ملعأ هللاو فارعالا ةروس ىف

 لثمو نايبلا مسا سس ىف انايبت : لاق هنأ جاجزلا نع هدانساب ىدحاولا ىور 4 ةثلاثل ةلأسملا)

 رداصملا نم تأي مل: اولاق مهنأ نيرصبلا نع دربملاو « نييفوكلا نع بلعت ىورو ؛ ءاقلتلا ناييتلا

 لك ىف : تلقف سايقلا كل ىوتسا نيظبفللا نيذه تكرت اذإو : ءاقلتو انايبت نافرح الإ لاعفت ىلع



 ةيآلا « ميهاع اديهش ةمأ لك ىف ثعبن مويو» ىلاعت هلوق 4/1

 ةحرصا ه-أ درا سوا

 ىلع اديبمت كب اجو هد 0 5 ةمأ لك ىف تب من

 ا 1 مس ه2 س6 هه سس ل را

 ىرشلو فره ءىش 01 ا كنا أ | كيلع ا 0

22 0 

 لك دل

 ا

 ةقيقحلا ف مهفنامبالا نع مثريغ دص مادا للعاوداز مهنأ ىنعملاف (باذعلاقوفاباذع ماندز) هلوقو

 اودتقا ا مهعابتأ اضيأو : باذع ىلع اباذع ىلاعت هللا مثديزب مرج اللف ع ا اودادزا

 عم الاقثأو مهاقثأنامحيل و) ىلاعت هلوقل مبعابتأ باع لثم مهل لصح نأ بجوف ءرفكلا ىف مهم

 « ةمايقلا 0 لإ م لمع نم ذاق اهرارو هيلعف ةئش هل نس نم» مالسلا هياع هلوقلو ) مهاقثأ

 نم لرالا 2 ةدايزلا كلت دارملا : مانع نبأ لاّقذ ةدايزلا كلت لويصفت 0 ع نيرسفملا مو

 تايح اباذع مثاندز (طعل لاقو 4 رامنلاب ناتثاو ليللاب ةناالك ام نوبذعي شرعلا تدك نم لكشف لان

 ةرقف ةثاهلُ* برقع لكل ركذ نم مهنمو رانلا ىلإ اهنم بره لاب نوثيغتسيف «تخبلا لاثم أك براقعو
 ةكاروطلا | لختلاك تانأ ال كراقع: لق: مس نم ةلق ةثامثلث ةرقف لكىف

 كلذب ةللعم تلصح امنإ باذعلا نم ةدايزلا هذه ىأ «نودسفي اوناكامب إل ىلاعت لاق مث

 اند 1| "كل دكتشش؟ *هاذع مظع دقف لالضااو رفكلا ىلإ هريغ اعد نم نأ ىلع لدي اذهو ء دصلا

 : ملعأ هللاو ىلاعت هتلادنع هردق مظع دف « نيقيلاو نيدلا ىلإ

 ءالؤه ىلع اديهش كب انئِجو مهسقنأ نم ميلع اددهش 2 لك ىف ثعبل مويوز) ل هلوق

 «نيملسملل ىرشب و ةمحرو ىدهو ءىش لكل انايبت باتكلا كيلع انلزنو

 ةرابع ةمآلا نأ معاو . ىصاعملا نع نيفلكملل ةعناملا تاديدبتلا نم رخآ عون اذه نأ ملعا

 . ةعامجلاو نرقلا نع

 : قاتلإر تقم ]2 دهاش ىز لك نأ دارملا نأ :.لواللا : نالوقةيآلا قف: لوقتفااده تفث اذإ

 ديهشلا امأ . مهيلع اديهش نوكي دحاو مهيف لصحي نأو دب الف ايندلا ف لصح نرقو عمج لك نأ

 كلذكو) ىلاعت هلوق ليلدب لودسرلا وهف ملسو هيلع هّللأ ىلص هللأ كشر رصع ف اوناك نذلا ىلع

 اضيأ تبثو (اديهش مكيلع لوسرلا توكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكستا اطسو ةمأ كاناعج

 رع لاس ألا تا ارضع نأ "اذه نم لضخ ' تلينقلا ام للوس رأ1 ناهز ادن نامز لك ىف ديال هنأ



 ةأ/ ةيآلاعهللا ليبس نع اودصو اورفكن.ذلا» ىلاعت هلوف

 هرثام

 امي باذعلا قوق اناذع مهر هللا ليبس ْنَع اودَصو اورَفككح َنيذل

 ا اوت 22
 لد ٌنودِسُفِب اوناك

2 

 هذه ىلع بنذلا ةلاحإ نيكرشملا دوصقم : ىناهفصألا لم وأ لاق :لوأآلا : ناهجو .هيف : انلق

 مهذكت اذه دنعف « مهباذع نم صقني وأ ىلاعت هللا باذع نم مببجني كلذ نأ اونظو مانصألا

 باذعلا نأ ةرخآلا ىف ايرورض ايلع نوملعي رافكلا نآل ء ديعب اذه : ىضاقلا لاق .. مانصالا كلت

 . ةعافشالو ةيدف الو ةرصنال هنأو مهب لزنيس

 هنأ عم مانصالا كلت روضح نم ايجعت مالكلا اذه نولوقي نيكرشملا نأ (قاثلا لوةلاوإل

 لاقف . منويذكي مانصالا تلاع ىكح مث . اهتدابع ىف نيئطخع اوناك مهنأب افارتعاو . امل بنذال

 كلم: قطللاو لقعلاووتاحاءقلخ لاستملا :.ىدللاو (نزييذاكل منإ لوقلا مهلإ اوةلأف)

 اوقلأف :ريدقتلاو ؛ لوقلا نم لدب (نوبذاكل منإ) هلوقو ٠ لوقلا اذه لوقت ىتح مانصالا

 . نوبذاكل مك مهلإ

 انؤاكرش ءالؤه نإ : اولاق مانصأالا ىلإ اوراشأ امل مهنأ الإ : اولاقام نيكرشملا نإ : لبق ناف
 ؟ نوبذاكل نإ مانصآلا تلاق فيكف  كلذلك ىف نيقداص اوناكدقو كنود نم اوعدن انك نيذلا

 انك نيذلا ءالؤه نأ وه انؤاكرش ءالؤه مهوق نم دارملا لاقي نأ حصاالاو ؛ هوجو هيف :انلق

 مكنإ دارملا : ليقو ٠ ةكرشلا هذه تايثإ ىف مثوبذك مانصألاف : ةيدوبعملا ىف هللا ءاكرش مهنإ لوقت

 (مهتدابعب نورفكيس الك ) ىلاعت هلوق هيلع لديوو ةدابعلا قحتسن انإ مكل وق ىف نوذاكل

 هلل اورقأو دوبعملاو دباعلا لستسا : ىلكلا لاق «ملسلا ذمموي هللا ىلإ اوقلأو )) ىلاعت لاق مث
 بهذ : ليقو . ناهجو هيفو (نورتفي اوناكام مهنعلضو) دادنالاو ءاكرشلا نع ةءاربلابو ةيوبرلاب

 نأ نم نوامأي اوناكام لطب : ليقو . ادلوو ةبحاصو اكيرش هلل نأ نم ناطيشلا مهل نيزام مهنع
 . ىلاعت هللا دنع مهل عفشت مهنه

 4( نودسفياو ناك امبباذعلاقوف اباذع مهاندز هللا ليبسنعاودصو أو رفك نيذلا ١ ىلاعت هلوق

 ليبس نع ريغلا دص هرفك ىلإ مض نم ديعوب ةعدأ ار رك .نيثلا دعو رثرذامل لاح هلا معا
 ؛ مارملا دجسملا نع دصلا هانعم : لبق : ناهجو (هللا ليبس نع اودصو) هلوق ري-سفت ىفو . هللا
 صيصختلل ىنعمالف ماع ظفللا نال ؛ عئارشلابو لوسرلاو هللاب ناميالا ةلمج لوانتي هنأ حصاالاو

 ع. رغد



 ةبآلا مث كرش اوكرشأ نيذلا ىأر اذإو» ىلاعت هلوق 45

 يت 2ث ريمه م

 انك نذل 6-2 الوم اك اولا م 91 أ نيذلا ا اذِإَو

 هللاَلإ اوهْلاَو هدد َنوبذاكل م ل ِ َلوَقلا م 31 | وَقْلَف كنود نم 0
 سم ه2

 عمم ا - 0100

 «/ا/» كل 1 ب لضو ملسلا ذئموي

 بلطي لجرلاو . باتعلا بلط باتعتسالا (نويتعتسي مالو) لاق مث . ىلاعت هللا ةمحر نم نيس

 ىلع لد هنم باتعلا بلطي مل اذاف ء اضرلا ىلإ عجر هبتاع اذإ هنأ مزج ىلع ناكاذإ همصخ نم باتعلا

 باذعلا اوملظ نيذلا ىأر اذإو) لاقف ديعولا اذه دك أىلاعت هنإ مث ؛هتوطسو هبضغ ىف خسار هنأ

 مهنع ففخي ال كلذ دنعف ؛ هيلإ اواصوو باذعلا اوأر اذإ نيكرشملا نأ ىنعملاو (مهنع ففخن الف

 « ةدوجوم ريغ كانه ةبوتلا نآل « نواهمبالو نورخؤيال ىأ (نورظني) اضيأ (مثهالو) باذعلا

 نم دار اوهو ؛ عفنلا بئاوشنءاصلاخ نوكي نأ بحب باذعلا نأ نم كا هلوقي امهقيقحتو

 (نورظني. مهالو) هلوق نم دار اوهوامئاد باذعلا نوكي نأ بحبو (باذعلا مهنع ففخال)هلوق

 اوءدن انك نيذلا انؤاكرش ءالؤه انبر اولاق مهءاكرش اوكرشأ نيذلا ىأر اذإوإ) ىلاعت هلوق

 «نورتفياوناكام مهنعلضو ملسلا ذئموي هللاىلإ اوقلأو نوبذاكل مكنإ لوقلامهلإ ]وفلان كنار دام

 : نال وق ءاكرشلا قو« نانارشلا ديعو ةيقب نم اضأ اها نأ ملعا

 امتداعإ نم دوصقملاو ؛ نوكرشملا اهدبعي ناكىتلا مانصألا تعبي ىلاعت هنأ (لوآلا لوقلا)

 انه كلذ لكو ؛ نيك رشملا بدكت اهنأ اًضِئأو . ةراقحلاو ةلذلا ةراغق اهنودهاشت نيكرشملا نأ

 نأ : لوالا : نيهجول ءاكرش مهنوكب هللأ مهفصو امإو ٠ مم ولق ف 0 مغلا ة ةدايز بجوي

 . مهلا 2 قف ايا مهل اواعج رافكلا أ: ىناتلا و !ةنلا1 كرش اضن اين ومسار اك نافككلا

 كرو رهو( ردكللا لإ نامكتلاا|وغ3 نذلا نيطايسلااءاكرشلاب دازملا 1 (ىاثا لوقلاو

 نيذلا ىلإ اوقلأ مهنأ ءاكرشلا كئلوأ نع ىكح ىلاعت هنآل ٠ لولا اذه ىلإ بهذ امنإو ٠ نسحلا

 نمدارملا نوكي نأ بجوف : لوقلا اذه مهنم حصيالف تادامج مانصالاو ؛« نويذاكلمهنإ اوكرشأ

 كلت ىف ةايحلا قلخ ىلع رداق ىلاعت هنأل «ديعب اذهو لوقلا اذه مهنم حصي ىتح نيطايشلا ءاكرشلا

 نيك رشملانع ىلاعت ىكح مث ؛ لوقلا اذه اهنم حصي ذئنيحو « اهيف قطنلاو لقعلا قاخىبعو مانصالا

 ] كترود نم وعدت انك نيذلا انراكرشءالاؤهاانبر اولاق ءاكرمشلا كلت انوأر ءاذإ مهنأ

 ؟ لوقلا اذه ىف مهتدئاف اف : لبق ناف



 هم 21 ادهش ةمأ لك نم ثعبن مويو» ىلاعت هلوف

 6 ماس ىهر ا ير مل هَ سو را اسس سا 6 ذأ

 مالو اررتك : دلل ندؤبال مث اديبش تا

 هر رع 22-60-72

 مالو م 9 5 اف اف َتاَذعْلا ارا نذل 6 اذِإَو «لةد نلوشعتس

 «م6ه>2 ني

 : امنوركشي مث قح ملسو هيلع هللا لص دمع ةوبن نأ اوفرع مهنأ دارملا نأ : ىتاثلاو . مانصألا هذه

 مث هللا ةمعن نوفرعي : ثلاثلا (نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو) ىلاعت لاق م ةميظع ةمعن هتوبنو

 . ىلاعت هللا ناوضر بلطف اهنولمعتسيال ىأ : امنوركتي
 (نورفاكلا مهرثك أورإ ىلاعت لاق مث
 . نيرفاك مهلك ناك هنأ عم (نورفاكلا ممرثك أو) هلوقىنعمام : لبق ناف

 ةجحلا هيلع مقت ل نم مههف ناكهنال (ممرث ةك أو) لاق اعإ : لوألا: هوجو نم تاوثلا : اذه

 نأ : ىناثلا . ءاحصألا نيغلابلارثك الاب دارأف ءاهوتعم لقعلا صقان ناكوأ . فيلكتلادح غلبي مل نم

 نكي مل نم مهف ناك هنأ ا أو ) لاق امنإ لوقن ذئئيحو « دناعملا دحاجلا رفاكلاب دارملا نوكي

 هللا دنع نم اح ايبن هنوك هل رهظ امو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا قدصب الهاج ناكل ب ادناعم

 ركذك رثك الا ركذف . لكلا ماقم موقي ءىثلارثك أ نآل « حيمجا دارملاو رثك الاركذ هنأ : ثلاثلا

 . ملعأ هللاو (نو.لعيال مرثك أ لب هلل دما) هلوقك اذهو « عيمجا

 اذإو نوبتعتسي مهالو اورفك نيذلا نذؤيال مث اديهش ةمأ لكن م ثعبن مويور) ىلاعت هلوق
 (نورظني مالو مهنع ففخب الف باذعلا اوءلظ نيذلا ىأر

 ملاح نم اضيأ ركذو اهور كنأ مث هللا ةمعن اوفرع مهنأ موقلا لاح نم نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 ةمأ لك نم ثعبن مويو ) لاقف ةمايقلا موي لاح ركحذف ءديعولاب هعبتأ نورفاكلا مرثكأ ن

 دارملاو « رفكلا كلذبو راكنالا كلذب مهياع نودهشي ءادهشلا كتلوأ نأ ىلع لدي كلذو (اديهش

 ءالؤه ىلع كب انئجو ديهشب ةمأ لك نم انثج اذإ فيكحف) ىلاعت لاق ام ءايبنآلا ءادهشلا ءالؤبم

 هلوقل راذتعالا ىف مل نذؤيال : | اهتدحأ/ رح ودل اورفك نيذلل نذؤي ال م ) هلوةو اديهش

 مهل نذؤي ال : الاثو . مالكلا ةرثك ىف مهل نذؤي ال : اهناثو (نورذتعيف م نذؤي الو)

 لب ؛ دوهثلا ةداهش لاح ىف محل نذؤي ال : اهعبارو . فيلكتلا ىلإو ايندلا راد ىلإ عوجرلا ىف
 مهنوك مهل رهظيل مالكلا ةرثك ىف مه نذؤيال : اهسماخو . دوهشلا دهشيل مهلك عما لهأ تكسي



 ةيآلا«نيبملا غالبلا كيلعامتاف اولوت نافد ىلاعت هلوق هع

 جلثلا نم لزنأ امو كلذب مهتفرعمل (درب نم اهيف لابج نم ءامسلا نم لزننو) لاق كلذلو « رثكأ

 . هنوفرعيال اوناكمهتكلو مظعأ

 تبث تلق ؛ رخآلا ىلع هيبنت نيدضلا دحأ ركذ نإ : دربملا لاق باوجلا ىف (ىاثلا هجولاو إ)

 رحلا هلاببرطخ ىتم ناسنالا ناف ءرخآلا دضلاب ملعلا مزاتسي نيدضلا كح ملعلا نأ ةيلقعلا مولعلا ف

 ايه لح انا رود شلا ناك اكبلف ,/ضايبلاو داوسلاو ةملظلا و رولا ف لوقلا اكو ءاذربلا اًضِيأ هلايرطخ

 ” لا 1 عادم اهدحا كد ناك .ءيخالا روت اع

 اينغم امهدحأ ركذ ناكف « دربلا نم قو رحلا نم قوام : جاجزلا لاق 4« ثلاثلا هجولاوإل

 رجالا لذ نع

 فلكت نود نم صمقلا ىه ىلا ليبارسلا هيف ئكي رحلا عفد نال « ىلوأ دضلاب اذه : لبق ناف

 . دياز فلكتب الإ عفدني الهناف دربلا اأو هدا

 حصف دربلل اعفاد صيمقلا نم راثكتسالا ناك رحلل اعفاد ناك امل دحاولا صيمقلا : اناق

 انهه ديريو « ةدشلا سأبلا ىنعمو . ديدحلا عورد ىنعي ( كسأ مكيقت ليبارسو) هلوقو ؛ هانرك ذام
 : ىرلاو ترعلاو قنعطلا دش

 هذه قلخام لثم أ (مكيلع هتمعن متي كلذك ) لاق ايندلا ةمعن ما ايفأ ددع امل لاثت هن أ لعاو

 مكلعل : سابع نبا لاق (نوءلست 15 ميلع نيدلاو ايندلا ةمعن متي هناف مكيلع اهم معنأو .كل ءايشالا

 نع لهو هاوس دحأ تاماعنالا هذه لع ردقبال هنأ ناوملعت و «,ةينورزلا هلل نوصلخت كم لهأأب

 نع اودلسل تاليارسلا هذه 5 انيطعأ انأ : ىنعملاو « ءاتلا حتفب (نوملست مكلعل) أرق هنأ سابعنبا

 : هللا ادع نم اويلستف ١ - 0 عنلا هذه مكتيطعأ ليو, 0تردل م

 اورثآو اوضرعأو دماي اولوت ناف ىأ «نيبملا غالبلا كيلع امتاف اولوت ناذ ) ىلاعت لاق مث

 تاعفام الإ كيلع سيلو ٠ كلذ اونج مهسفنأ ىلعف رفكلا ىف ةاداعملاو ءابآلا 2 ايندلا تاذل

 . ةمعنلا نارفك ىف ةياهكلذو ٠ امتوركشي م“ هللا ةمعل نوفرعي مم أب مهمذىلاعت هنإم ؛ ماتلا غيلبتلا نم

 ؟ مث ىنعمام : ليق ناف

 نأ ةمعنلا فرع نم ق> نال , ةفرعملا لوصح دعب دعبتسي ىمأ مراكنإ نأىلع ةلالدلا : انلق

 هركذام عيمج اهيدارملا ىضاقلا 1 اطول هد داؤللا قرر عش نأ أل قازتعي

 ىلاعت هودرفأام مهنأ وه هوركنأ مهنأ ىنعمو ؛ ؛ معنلا عاونأ عيمج نم ةمدقتملا تايآآلا ىف ىلاعت هلا

 ةعافشب معنلاهذه تاصحاسإ اولاق مهناآل و . ىلاعت هللا ربغ ِك كلت ىلع اوركشلب ةدابعلاو ركشلاب



 هم ةيآلا ءانانك أ لابجلا نم كل لعجو» للاعتدلوق

 ساه راس ه2: ع 0

 نال للا تن مث هللا تمل

 ( نورفاكلا مرثكأو اهنوركتب 2 هللا تمعن نوفرعي نييملا غالبلا كيلع

 تاحصتسا هنكم ايلغ نوك نأ امإ رفاسملاو ؛ رقاسم وأ امقم نوكي نأ امإ ناسنالا نأ معا

 : ةثالث ماسقأ هذهف كلذ هنكمي ال وأ ؛ طيطاسفلاو مايخلا

 (انكس مكتوب نم مكل لعج هللاو) هلوقب ةراشالا هيلاف (لوآلا مسقلا امأإ

 (انويب ماعنالا دواج نم كل لعجو) هلوقب ةراشالا هيلاف «ىناثلا مسقلا امأو ل

 نآل كلذو (الالظ قاخ ام مكل لعج هتلاو) هلوقب ةراشالا هيلاف 4 ثلاثلا مسقلا امأوإ

 دقو راثالاو ناردجلاك رخآ ءىثب لظتسي نأو دبال هناف امم لظتسي ةميخ هل نكي مل اذإ رفاسملا

 (ماغلا مكيلع انللظو) لاق م ماغلاب لظتسي
 , لمحو لامحأ سايق ىلع رك نانك آلا دحاو حانانك أ لابجلا نم مكل لعجوإل لاق مث

 . نك ىف راص اذإ نك أو نكتسا لاقيو « ايش قو ءىث لكدارملا نكلو

 ركذ ببسلا اذهلف «ةديدش رحلا عفدو لظلا ىلإ مهتجاحو ءرملا ةديدش برعلا دالب نأ لعاو

 ادجةردان ةلدتعملا تاقوالاو ةلدتعملادالبلا اضيأو : ةميظعلا ةمعنلا ضرعم ىف ىناعملا هذه ىلاعت هللا

 :هنبلا ىوأي نكسم نم ناسنالل دب الق تاردقتلا لك لعو . دربلا ةيلغ وأ رثلا ةلغ امإ للاقلا]

 لاقذ سوبلملا رمأ هدعب ركذ نكسملا مأ ىلاعت ركذ املو « اهظع هليصحتب ماعنالا ناكف

 لاق ؛ لابرس اهدحاو صحقلا ليبارسلا ( مكسأب مكيقت ليبارسو را مكيقت ليبارس مكل لعجو )
 ةمص ىلع لدي ىذلاو « هريغ وأ نشوج وأ عرد وأ صيق نم لابرس وهف هتسبلام لك : جاجزلا

 : ىاثلاو «:ذرتلاو رحلا قم ايقاو نوكيام-: انهدحأ) : نيكسف لع ليارسلا لج كرة اذ

 نم دحاو لكذأ ىلع لدي كلذو « هريغو نشوجلا وه كلذو ٠ بورهلاو سأبلا نعي هب قش ام

 . ليبارسلا نم نيمسقلا

 ؟ دربلا ركذي ملو رحلا ركذ مل: ليق ناف

 :.هوحبو نم هع اونا

 تناكف ةراح مهدالبو برعلامث مالكلا اذمنورطاخلا : ىناسارخلا ءاطعلاق (لوآلا هجولا )

 (اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ نمو) لاق ايدربلا عفدياهىلإ مهتجاح قوف رحلا عفديام ىلإ مهتجاح

 اهسبلل مدايتعاو ؛ دشأ اهب مهتفلإ ناكهنال عونلا كلذ ركذ يلاعت هال قوما تان عا نا



 ةبآلا «الالظ قلخ 5 ل لعج هّللأ ود ىلاعت هلوق ل

 ارب ذآ 6

 ل لا اجلا 9 ه مك لجو اَلاَلظَقَخا 5507
 657 هس 0 و

 مكسيلع 4 ةمعل مت :َكَدك 1 مكيقتليارسورحلا م كيقت لييارس 0-0
7 

 ه ره عد

 نوري «/8 » نيبمل غاللا كيلع اما م نأ «ما١» نوماس مك اعل

 1 نككاإل .تروبلا نم مسقلا اذهو انك مكتوي نم مكل 1 52 1 ةراششالا الار

 . هيلا لقتني ناسنالا لب

 دواج نم مكلل لعجو) هلوقب ةراشالا اهيلإو . طيطاسفلاو مايخلاو بابقلا «ىناثلا مسقلاوإإل

 نم هليوحتو هلقن نك تويباانم مسقلا اذهو (مكتماقإ مويو ركتعظ موي اهنوفختست انوي ماعنألا

 ماعنالادواج ىهو مدألا نم تويبلا برعلالمعت دقو « عاطنالا دارملا نأ ٍلعاو . ناكم ىلا ناكم

 نوقابلاو نيعلا حتفب (مكتعظ موي) ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق . مرافسأ ىفاهل حركيلع فخي ىأ

 لا ب ا 0 نيعلا 5

 صخاش لكل لاقي دقو ؛ عترم بلط وأ ؛ ءام روضح وأ « ةعجنل ةيدابلا ريس نعظلا نأ ملعاو

 هلوقو . نيلاملا ىف مكيلع لقت ال ىعمع )م ماقإ موبو) هلوقو . ضفالا دضوهو ؛ نعاظ :رفسل

 رايرالاو ناضل 00 ةحللا هز تر_فملا لاق (اهراتشأو اهرايوأو اهتاوعأ فور

 : ءارفلالاق . ةيسك ”الاوشرفلا نم تيبلا عاتم عاونأ ثاثآلا (اثاثأ) هلوقو . زءيلل راعشألاو لبالل

 مل ريثكلا ىف ثنأو ليلقلا ىف ةثث 5 تلقف ؛ تحج ولو لاق . هل د>اوال عاتملا نأ مهل دحاو الو

 اانا ظن و لفانط ديرب (اناثأ) هلوذ ىف سانع نبا لاق. ةثاثأ اهدحاو ::.ديز وبأ لاقو . دعبي

 ىأ,(اعاتم) هلوةو . رثك اذا رعشلاو تاينلا ثأ : موق نمم هكلعار رخل لاق. ةردكر

 نيح ىلا : ليقو ؛ توملا نيح ىلا : ليقو « البلا ني> ىلا ديرب (ني> ىلإ) هلوقو . هب نوءتمتيام
 . ةمايقلا موي ىلا : ليقو ٠ نيحلا دعب

 ؟ عاتملاوثاث الا نيب قرفلا امو « ةرياغملاىضتقي فطعلاو ثاث'الا ىلع عاتملا فطع : لبق ناف

 شرفيام عاتملاو « ءاطولاو ءاطغلا ىف هلمعتسيو ءرملا هب ىستكيام ثاثآلا نأ برقأالا : انلق

 . هب نيزيو لزانملا ىف
 مك ليف ناناك ا نابجلا نم مكل لعجو الالظ قلخ ام: ركل لعج هتلاوإل ىلاعت هلوق

 امتاف اولوت ناف نوءلست مكلعل مكيلع هتمعن متي كلذك مكسأب مكيقت ليبارسو رم ا مكيقت ليبارس



 ها يالا ءانكس متويب نم كل لعج هللاوو ىلاعت هلوق

 هاوربا اس جم ورب مس تاع سا حا هت سس سس لس ولا 2

 انوي ماعنألا دواج نم مكل ل انساك مكتويب نم مكَل لع هللاو

 اماَعْمأَ و اهرابوأَو بفاَوَص نمو و مُكماَِإ موبو مكس موب اموت
ًََّْ 

 13 .» نيح ىلإ عام انآ اا

 ةقلخ ءاوملا قلخو ؛ املا ىف عباسلا هلمعيام لثم ىرخأ هرسكيو ةرم هطسبي احانج ريطلا ىطعأ

 ىلاعت هلوق امأو . انكم ناريطلا ناك امل كلذ الولو هيف ذافنلاو هقرخ امبسب لبسي ةقيقر ةفيطل

 اقاعم وجلا ىف هؤاقب عسنتمي ليقثلا مسجلاو : ليقث مسج ريطلا دسج نأ : ىنعملاف (هللا الإ نيكسميام)

 مث ؛ىلاعت هللا وه وجلا كلذ ىف هل كسمملا نوكي نأ بجوف . هقوف ةقالع الو هتحت ةماعد ريغ نم

 . لاغت هللا ومت'ديعلا لغق قلاخنأ تيثف': هزاتخاب لصاح و هلعف اقلعم ولا ق ةءاقا نأ رهاظلا 1

 تاللآلا ىطعأ ىذلاوه ىلاعت هنآل . هسفن ىلا كاسمالا اذه ىلاعت هللا فاضأ امنإ : ىضاقلا لاق

 هذه تح مرجال كلذ ببسملا وه ىلاعت ناك الف ؛ لاعفآلا كلت نم ريطلا نكمي اهلجال ىبل
 . ىلاعت هللا ىلا ةفاضالا

 نأ ىلعتلد ةياقعلا لئالدلاو امسال ءزوحبال هنأو ليلد ريغب رهاظلل كرت اذه نأ : باوجلاو
 . ىلاعت هلل ةقولخم دابعلا لاعفأ

 نينمؤملاب تايآلاهذه صخو (نونمؤي موقلتايآل كلذ ىف نإ ةبآلا رخآ ىف ىلاعت لاق م“

 ًغ لعأ هللاو ؛ ءالقعلا لكل تايآ تايدآلا هذه تناك نإو اهب نوعفتتملا مم مهنأل

 امنوفختست انوي ماعنألا دواجنم ركل لعجو انكس توي ا هلوق

 (نيح ىلإ اعاتمو اثاثأ اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ نمو ركتماقإ مايو -> موب

 :مركسملا كسلا ء ركقلاو معنلا ماسقأو ؛ ديحوتلا لئالد ره رخآ عون اذه نأ معا

 : ءارفلا دشنأو

 صيمارقلا رفح نم ىنك حيواي انكس ذخنأ املو ءاتشلا ءاج

 : لوعفم ىبعمب لغف نكسلا : قابثتكلا يحاص لاق : هيف تنكس امو هيلا .تنكسام نكسلاو

 . فلاوأ تيب نم هيلا عطقنب و هيلا نكسياموهو

 : نيمسق لع ابف ناسنالا نكسي ىلا توببلا نأ ملعاو

 ؛ تويبلافيقست نكمي ام ىتاا تالالاونيطلاو بشخلا نم ةذختملا تويبلا ( لوالا مسقلا ١



 ةيآلا «ءامسلاوجىف تارخسمريطلاىلا اوري ملأ» ىلاعت هلوق 6

 نأب نهذلا مزج ىف ةمات ةلع نهذلا ىف نيروصتلا نيذه روضح ناك وهام نينئالا فصن نأو

 . ةيهمدبلا مولعلا نيع وه مسقلا اذهو « نينثالا فصن هنأب هيلع مودكح دحاولا

 مسجلانأ نهذلا ىف رضح اذإ هنأل ثم  ةيرظنلا مولعلاوهو كلذك نوكيالام ( ىناثلا مسقلاو)

 مسجلا نأب نهذلا مزج ىف كيال نهذلا ىف نيروصتلا نيذه درجم نافذ ؛ وهام ثدحلا نأو وهام

 نكمي امنإ ةيبسكلا مولعلا نأ : لصاحلاو . ةقباس مولعو لصفنم ليلد نم هيف دبال لب ؛ ثدحم

 روصت ثودح دنع ناك امنإ ةيمدبلا مولعلا هذه ثودحو « ةيهيدبلا مولعلا ةطساوب اازكلا

 ىلع ساوحلا هذهةناعإ ببس ناك امإ تاروصتلا هذهثودحو .امتالو# روصتو امتاعوضر

 ىطعأ ىلاعت هنأ وه لوقعلاو سوفنلا ىف فراعملا هذه ثودحل لوألا ببسلا نأ رهظف « اهتايئزج

 ,كل لعجو ائيرث نوملعتال متاهمأ نوطب نم كجرخأ هللاو) ىلاعت لاق ببسلا اذهلف ء ساوملا هذه

 ملعلا ىلا لهجلا نم َس وفن لاقتنال ايس ساوحلا هذه لوصح ريصيل (ةدئفالاو راصبالاو عمسلا

 : نورسفملالاقو . تايآلا هذهىف ةجردم ةضح ةيلقع ةفيرشثاحأ هذهو . هانركذ ىذلا قيرطاب

 ةمظعاولقعتل ةدئفآلاو « هللالئالد اورصبتل (راصبلاو) هللا ظعاوم اوعمستل (عمسلا ركل لعج 5

 ليقامو « ددعلارثك أىلعداؤف عمحج لو : جاجزلا لاق . بارغو ةبرغأو<ن داؤف عمج ةدئفألاو « هللا

 نأ ىلع اهيبنت ةلقلا عمج ءانب ىلع عمج امنإ داؤفلا لعل : لوقأو . ناب رغو بارغ : لبق اك نادتف هيف

  ةينيقيلامولعلاو ةيق.ةملا فراعملل قلخ امنإداؤفاا نآل , ليلق داؤفلا نأو ناريثك رصبلاو عمسلا

 مهداؤف نأاكف « ةيعبسلا تافصلاو ةيمييبلا لاعفالاب نيلوغشم نونوكيلب كلذك اوسيلقلخلا رثك ْ

 . ةلقلا عمج ةغيص هعمج ى رك ذ تيسلا اذهلف . داوشب سنن

 (رضتي لهو (مكجرخأ) هلوق لع فطع (راصبالاو عمسلا ركل لعجو) ىلاعت هلوق : لبق ناف

 . كلذكس يل هنأ مولعمو « نطبلا نع جارخالا نع ارخأتم رصبلاو عمسلا لعج نوكي نأ

 راصباألا و عامتسالا ىلععمسلا انلمحاذا اضنأو يلا را رار ف نأ :تارفاو

 . ملعأ هللاو ؛ لاؤسلا لاز ةيؤرلا ىلع

 : ناتلأسم هيفف (هلاا الإ نهكسمبام ءامسلا وج ىف تارخسم ريطلا ىلإ اوري ملأ) هلوق امأ

 ةياكحلا ىلع ءايلاب نوقابلاو ءاتلاب (اورت ملأ) ىئاسكلاو ةزمحو ماع نبا أرق (ىلوألا ةلأسملاإ)

 .ةرافكللا نه ةركذ مدقت نم

 قلخ ىلاسعت هنأ الول هناف « هتيكحو ىلاعت هللا ةردق لاك ىلع رخآ ليلد اذه 4ةيناثلا ةلأسملاإ)

 ىلاعت هناف : كلذ نكمأ امل هيف ناريطلا نكمي اهعم ةقلخوجلا قلخو . ناريطلا هنكمي اهعم ةقلخ ريطلا



 / ةبآلا«ةدئفالاو راصب لاو عمسلا ركل لعجو» ىلاعتهلوق

 . اهمضب نوقابلاو « ةزمحلا رسكب (ركتاهمإ) ىناسكلاو ةزمح أرق 4 ىلو آلا ةلأسملاإ)

 قارها : ليقف قارا ىف ديز ام هيف ءالا ديز هنأ الإ . كتامأ هلصأ مكتابمأ 4(ةيناثلا ةلأسملا)

 : هلوق ىف ةدحاولا ىف اهتدايز تشو

 قأ شالا و فدع قلنا

 . ءايشالا ةفرعم نع ايلاخ ةرطفللا أدبم ىف قلخ ناسنالا (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 تناك امل ةيناسنالا سفالا نأ : ىنعملاو «ةدئفالاو راصبالاو عمسلا ركل لعجوإل لاق ُُ

 فراعملا اهم ديفتسيل ساوحلا هذه هاطعأ هتلاف « هّللب مولعلاو فراهملا نع ةيلاخ ةقلخلا لوأ ىف

 تاقيدصتلاو تاروصتلا : لوقنف ريرقت ديزم ىعدتسي بابلا اذه ىف مالكلا مامتو ؛ مولعلاو

 تابيك رت ةطساوب اهليصحت نكمي امنا تايبسكلاو « ةيهمدب نوكت نأ امإو « ةيبسك نوكتت نأ امإ
 مولعلا هذه : لوقيف لأسي نأ لئاسل ذئنيحو « ةيبيدبلا مولعلا هذه قبس نم دبالف « تايبمدبلا

 ةرورضلاب انآللطاب لوآلاو . ةلصاح تناكام وأ انقلخ ذنم ةلصاح تناكاهنإ لاقي نأ امإ ةيبمدبلا

 فرعن انك اهو  ناعمتحجيال تايثالاو ىثنلا نأ فردن انك ام مالا محر ىف انينج انك نيح انأ لعن

 . .زجلا نم مظعأ لكلا نأ

 تناك ام اهنأ دعب انسوفن ىف تاصح ةيهدبلا مولعلا هذه نأ ىضتقي هناف 4« ىناثلا مسقلا امأوإ

 ىرخأ مولعب قوبسم وهف ايبسك ناكام لكو ؛ بلطو بسكب الإ الوصح نكميال ذئبخ ؛ ةلصاخ

 لكو ٠ ةيامن ريغ ىلإ ىرخأ مولعب ةقوبسم نوكت نأ بحيو . ةيبسك ريصت ةيبدبلا مولعلا هذهف

 .لكسم ئىوت لاؤسا دهر لاك

 تئدح اهنإ مث ءانسوفت ىف ةلصاح تناكام ةيبمدبلا مولعلا هذه نأ قحلا : لوقن نأ هباوجو

 . ةببسك نوكت نأ مزليف هلوق امأ ء تلصحو

 ةناعإ ةطساوب اهمدع دعب انسوفن ىف تثدح اما اهنإ : لوقن لب ؛ ةعونمب ةمدقملا هذه :انلق

 مولعلا عيمج نع ةيلاخ ةقلخلا أدبم ىف تناك سفنلا نأ هريرقتو . رصبلاو عمسلا ىه ىتلا ساوحلا

 كلذ ةيهام هلايخ ىف مسترا ىرخأ دعب ةرم ائيش لفطاارصبأ اذاف ءرصبلاو عمسلا قلخ ىلاعت هنأالإ

 اذكو عومسملا كلذ ةيهام هلايخو هعمس ىف مسترا ىرخأ دعب ةرم ائيش عمس اذإ كلذكو « رصبملا

 لقعلاو سفنلاف تاسوسحملا تايهامروضحل ابدس ساو+لا لوصحريصيف ؛ ساوحلارئاس ىف لوقلا

 مزج ىف امات ابجوم هروضح سفن نوكي ام : نيمسقلا دحأ : نيمسق ىلع تايهاملا كلت نإ مث

 . وهام دحاولا نأ نهذلا ىف رضح اذإ هنأ لثم « تابثالاوأ قنلاب ضعب ىلإ اهضعب دانساب نهذلا

 60. ب رفنا مو



 ةيألا «برقأوهوأ ارصبلا حملك لإ ةع ةعاسلا رمأ ا مود لاقت هلوق 11

 «١ة نونو .موقل تايآل كف نإ

 ديلا الإ نكت اها ء[عسلا او ىف تازرخسم 0 ىلإ 5 0 0 ب 0 مكدعل ةدئألا راكب

 «نونمؤي موقل تايال كلذ ىف نإ

 طعنا ىانلاب مسمن 0 مث نداقلا 5 الا لافكلا لي لولا ةيزلا'ى كد ال لاعت هلأ ملعا

 طارص لعن وكي نأو ؛ لدعلاب ارمآ نوكي نأ عنتمي هنأ مولعمو ٠ مقتسم طارص ىلع وهو « لدعلاب

 اياهندنشفلاو 2 20 نايب ةيآلا هذه ىف ركذ « ةردقلاو ملعلا ىف الماك ناكاذإ الإ مقتسم

 ضراألاو تاومسلابيغ هللارلع : ىنعملاو (ضرالاو تاومسلابيغ هتلو) هلوق وهف ملعلا لاكنايب

 هللالا سيل بويغلاه ذهب ملعلا نأ : هانعم رصحلا ديفي (ضراألاو تاومسلا بيغ هللو) هلوةف اضيأو

 تقولا ىه ةعاسلاو (برقأ وه وأ رصبلا حملكالإ ةعاسلا ىمأ امو) هلوةف ةردقلا لاك نايب امأو

 ٠ ةدحاو ةحيصب قلخلا توميف ةعاس ىف ناسنالا أجفت اهناآل ةعاس تيمس ةمايقلا هيف موقت ىذلا

 مايق سمأ امو : ىنعملاو «٠ انالو احل هرصبب هحل لاي ةعرسب رظنلا حمللا (رصبلا حماك الإ) هلوقو

 داك (4 فازه ىوأز اهلوقو ؛ ةرذقلا لاك ريزعت هنم دارملا و ؛ نيعلا قرطك الإ ةعرسلا ق ةماقلا

 ةقدحلا نأ كشالو ء اهلفسأىلإ ةقدهلا لعأ نم فرطلاب ىمسملا مسجلا لاقتنا نع ةرابعرصبلا مل نأ

 حطس فلأت اهنم ىتلا ءازجالا كلت ةلمججىلع رورملا نع ةرابعرصبلا حملف . أزجتتال ءازجأن م ةفاؤم

 « ةبقاعتم تانآ نم بك مرصبلاحملل هيف لصحبىذلانامزلا و ؛ ةريثكءازحاألا كلتنأ كشالو , ةقدحلا

 عرسأ ناك ىلهنأالإ (برقأ وهوأ ) لاقاذرلف تانآلا كلت نمدحا ونآىف ةمايقلا ةماقإ ىلع رداقىلاعتهللاو

 لعامبنت (برقأوهوأ) لاقم“ .هركذ مرجال رصبلا حمل وه انراكفأ و اانلوةعق تداوحلاو لاودألا

 هيدارملا : جاجزلالاقو ؛ ا للي :ةاارملا لب,« كيفلإ ةقيارط دا رلا ايلات ىف هيا و ماب كدا

 اذه : ىضاقلا لاق . عرسأ وه اب وأ صبلا ممل ردقب امإ ةعاسلاب ىتأي نادي هنأ نيبطاخلا نع ماهمالا

 نإ كا ىلا لب ؛ تاكير ى اك ىنأب للاعت: نإ لاقي او كفتلكت نا كسدل ةعانسلا ةماقإ نآللا حيصيال

 لير تارمسلا قاح ءادشا ىف ةانركخذزاه قراف و ادح او, تقو ىف ةدحإو ةيفد 18

 . ةكئالملا ةحلصم نم هيف امل كلذك امهقلخي نأ عنتمي ملف ء فيلكت لاح لاحلا كلت نآل

 لعفي ىلاعت هنأ ىف انلوق ىلع امأ ؛ ىضاقلا بهذم ىلع ميقتسي امنإ ضارتعالا اذه نأ ٍلعاو

 مئاصلا دوجو ىلع ةلادلا لئالدلا ىلاداع ىلاعت هنإ مث لعأ هللاو ةوق هل سيلف ديريام مكحيو ءاشبا

 : لئاسم هيفو (ائيش نودلعت ال ؟تاهمأ نوطب نم مكجرخأ هللا و) لاقف راتخلا



 /م/ ةيآلا «ضرالاو تاومسلا بيغ 0 » ىلاعُت هو

 سرت 2 3 1-2

 وه ول نع | مسلك الإ ةع َءاَسلا مأ امو ضرألاَو تاومسلا 2 5

 هر ل 00 سا  رثا سمو رثا هال نس ركل ”سس ا 7

 مكن همأ نو طب نم حجرا هلأ و «ال/» يدق ءى لك ىلع هّنلأ نإ تل

 راسو ل َِ

 كلل ةدقألاَو راصالاو ملا, 06 0 58 02

 هللا الإ نهكسميام ءاهسلا وج ىف تاَرَخَسم ريطلا لإ اور لأ 00 َنورْكعت

 ؛ مدقتملا للا ىف اك لاوقأ لثملا اذبم دارملا ىف (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 امأو . لطابلا نم هنود نم ىعدي امو قلخلا هلإ لثم اذه لك : دهاجم لاق (لوأآلا ل وقلافإب

 قفنيال هنال هيدباعىلع لك اضيأو « ءىثث ىلع ردقيال كلذكو . ةتبلاقطني.ال هنآل منصلا لثف مالا

 لدعلاب سمأي ىذلا امأو . ريختأي مل ماصلا هجوت مهم ىأ ىلا اضيأو « هيلع نوقفني ممو مهيلع

 . ىلاعتو هناحبس هللأ وهف

 هركي دبعلا كلذ ناك نافع نب ناّْعل دبع وه : مكبألا اذه نم دارملا نأ («ىناثلا لوقلاو إل

 نيدلا لع ناكو ؛ لدعلاب سمأب ناك نافع نب ناهَْع وهو هالومو : ريخ هيف ناك امو ؛ مالسالا
 . مقتسملا طارصلاو مموقلا

 رح لكو . ةمومذملا تافصلا هذمب فوصوم دبع لك : هنم دوصقملا نأ (ثلاثلا لوقلاوإل

 امهايإ ىلاعت هفصو نآل «لواألا لوقلا نه ىلوأ لوقلا اذهو « ةديملا تافصلا كلت قوص:

 عفانملا تاهج ىف هجوتلابو لكلابو ميلاب كلذك و ؛ نثولا ىلع كلذ لمح نم ع نياجر امهنوكب

 هيبشتدوصقملاف اضيأو ؛ ىلاعت هللا ىلع هلمح نم عنمي يقتسم طارص ىلع هنأب رخآلا فضر:كاذكا

 ىرخألللةرباغم نيتروصلاىدحإ نوك دنعال) متيال هيشتلاكلذو ؛ نومالا نه ضاق ةر ودة

 تافصلاب نيفوصوم نيلجرنيب ةقرفتلا ةنابإدوصقملان ال ءاضيأ فيعضف «ىناثلالوقلا امأو ل

 لصح ةروكذملا تافصلا ىف توافتلا لصح امبألب ؛ نيعم صخشب صتخم ريغ كلذو : ةروكذملا

 : ملعأ هللاو . دوصقملا

 برقأ وه وأ رصبلا حملك الإ ةعاسلا ىمأ امو ضرالاو تاومسلا بيغ هللول ىلاعت هلوق

 عمسلا مك لعجو ائيش نويلعت ال متاهمأ نوطب نم مكج زخآ هللاو نسدق :ىث لك لغ هللا نإ



 1 لا /

 ررقت اي هنأ : هريرقتو «ىناثلا لثملا اذهب مانصأالاو ناثوأالا ةدبع لوق لطبأ لا 7 معا

 عم لماكلا رداقلا قطانلل فرشلاو لضفلا ىف ايواسم نوكيال زجاعلا 5 الا نأ لوقعلا لئاوأ ىف

 2 « لو[ ناك ةيد وعملا فنيملاعلا بزل اب واسم نوكي ال دانا نأ محي نالف « ةيرشبلا ىف امهئاوتسا

 : ناتلاسف ةنآلا ف: لود

 © امس لرالا نا فص را ىلاعت هنأ (لوألا ةلأسملا)

 , بأ لجر ديزوبألاق : لوألا . ىدحاولا هان لاوقأ هريسفت ىفو مكبالا «ىلوألا ةفصلا))

 نسحبال ىذلا وهو ناسللا عطقألا بألا : اضيأ لاقو « ةماكبو مكب مكب دقو ؛ محقملا ىعلا وهو

 مكباألا : جاجزلالاق : ثلاثلا . لّمعيال ىذلا مكبآلا : ىبارعالا نبا نع بلعُت ىور : ىناثلا . مالكلا

 . رصبب الو عمسيال ىذلا قبطملا

 . لماكلا ناصقنلاو ماتلا زجعلا ىلا ةراشإ وهو (ءىث ىلع ردقيال) هلوق 4 ةيناثلا ةفصلا )

 لهأ لاق . هالوم ىلع لك زجاعلا بألا اذه ىأ (هالوم ىلع لك) هلوق (ةشلاثلا ةفصلاوإإل

 « عطقي ملف هترفش تظلغ اذا نيكسلا لك : لاقي . ةدملا ضيقن وه ىذلا ظاغلا نم ةاضأ: فاعلا

 هلوقف . هيف ثعبفي ملف هيلع لقث اذا مالا نع نالف لكو ؛ مالكلا ىلع ردقي ملف ظاغ اذا هناسل لكو

 . هالؤم لع ليقثو ظيلغ ىأ (هالوم ىلع لك)

 لسرت نأ هيجوتلا ىنعمو ؛ هلسرب اهنيأ ىأ (ريخ تأيال ههجوي اهنبأ) هلوق 4 ةمبارلا ةفصلاإ)

 تأيال) هلوقو . هيلا هجوتف اذك عضوم ىلا هتهجو : لاقي . قيرطلا نم نيعم هجو ىف كبحاص

 هذهب فوصوملا اذه ىأ (وه ىوتسي له) ىلاعتلاق مث . مهفي الو نسحبال زجاع هنألل هانعم (ريخ

 الإ طلاب افوصوم نوكي نأ تحب لدعلاب سالا نأ ملعاو (لدعلاب مأي نمو) عبرألا تافصلا

 هنوك عمالا لصحبال كلذو . ةبترملا واعب رعشم سمآألا نآل , ارداق نوكي نأ بحيو . !سمآ نكي مل

 1[ قشر نأ كرف ٠ رردلا نو لالعلا نيب ريبعلا هتك ىح املاع نورك . -رأ تحيو «ازداق

 هنوكو «مكبأ لوألا نوك ضقاني !مآ هنوكو « املاع ارداق هنوكب هفصو نمضتي لدعلاب ىمأي

 فدصو ضقاني املاعهنوكو ؛ هالوم ىلع لك هارد 2ث ىلعر دقي. ال هال رالا فو كنان | داق

 : ريختأيال هنأب لوألا

 . فيعلاو رولا نع ارم الداع هلك انعم (« م ةتسم طارص ىلع وهو)إ لاق مث

 اذكفا ؛ ناب وتسأل ياكلاو, لوألا يءرأ لقعلا ةبيدب قرفاظ : لوقنف اذنه تبث اذإ

 : ملعأ هللاو انهه

 0 بي يب خي اا نت يي يتب يي يي يت يي انجح 039



 / ةيآلا بأ هر اكو يم ندا

 انس عت "00 سرت نت حساس را ا

 ىلع لكوهو ءىَت لع ردقيال 0 مر السلاح

 ٍٍع
 لس رس هس ا 6 6 اري 0

 لع رهو لذدَمْلاب ممأي نمو وه ىوتسي لع ريك تذل ههج 0 هال وم
 2 ا

 «/كد ميقتسم ةَشم طارص

- 

 اولاق ءاهقفلا رتك أو . اضيأق الطلا كلمال : لاق 0 - كلذ ىف ددشتلا هريغو سابع نبأ نع ورق

 لهف ائيش هكلماذا كلاملا نأ ىف اوفلتخاو . لاملاب قاعت هلامالو لاملا كلمبال ان قالطلا كلمب

 : تالاؤس ةيآلا ىف قب . هيفني ةبآلا رهاظو ؟ ال مأ هكلمب

 ؟ فرصتلا ىلع رداقريغو كولءوهف دبعلكو (.ىشىلعردقيال اكولم) لاق مل (لوأالا لاؤسلاإل

 ؛ هللا دبع هنإ : لاقي دق رحلا نآآل . را نيبو هنيب زايتمالا لصحيلف كوامملا ركذ امأ : ائلق

 امهم ال ٠ نوذأملا دبعلا نيبو بتاكملا نيبو هنيب زايتمالا لصح دق (ءئث لع ردقيال) هلوق اأو

 . فرصتلا ىلع ناردقي.ال

 ؟ ىهام (هانقزر نمو) هلوق ىف (نم) «(ىناثلا لاؤسلا)ل

 . ةلوصومنوكت نأ عنتمبالو « ادبعقباطيل هانقزر ارحو : ليق هنآك ةفوصوماهنإ رهاظلا :انلق

 ؟ عمجا ىلع (نوتسي) لاق مل( ثلاثلا لاؤسلا ١

 لاق : لوألا رح وردفو (هلل دمحلا) لاق مث ٠ ديبعلاو رارح لا ىوتسي له هانعم : انلق

 « هلل دما لك نأ ىنعملا :ىتاثلاو , ديحوتلاب مهلع معنأو هئايلوأب لعفام ىلع هلل دملا : سابع نبا

 مهنأ ىحعي (نودلعيال مرثكأ لب) هلوقو . دحأىلع اهل ةمعنال اهنالا مانصأألل دما نم ءىش سيلو

 لوسرلل لاق : ريسفتلا ىف ىضاقلا لاق : ثلاثلا . مانصاألل هنم ءىش سيلو هلل دما لك نأ نوملءيال

 : لوقي نأ انسح اقزر هللا هتزر نمل اباطخ نوكي نأ لمتحيو (هلل دما لق) مالسلاو ةالصلا هيلع

 هنأ تارا رك نأ ند عبارلا . فيعضاا دبعلا كلذ نع ةردقلا هذه ىف هزيم نأ ىلع هلل دما

 (هلل دما ) هدعب لاق دوصقملا نع افشاك ضرغلل اقباطم الثم اذه ناكو ؛ لثملا اذه ركذ امل ىلاعت

 عم اهنأ ىنعي (نودلعيال مرثك أ لب) لاق مث . ةنيبلا هذه روهظو ةجحلا هذه ةوق ىلع هلل دما ىنعي

 . لالضلا ءالؤه اهمبفي الو العيال ابحوضو ةياهنو اهروهظ ةياغ

 اينأ ةالوم لع لك وهو نق لع ردك ,بأ امهدحأ نيلجر الثم هللا برضوإل ىلاعت هلوق

 أ ميقتسم طارص ىلع وهو لدعلاب رمأب نمو وده ىوتسي له ريخب تأيال هه



 ةبالا ٠ ءىش د 0 اديعال م هّللأ ب رض » ىلاعت هلو /

 لود ا 3 اعلا ريقفلا لئلذلا د 7 2 زفر لاقت ملا نر 0

 قلخ ىلع ةقفشلاو « ىلاعت هللا مال ميظعتلاب لغتشم هناف نمؤاا وه (انسح اقزر انم هانقزر نمو)

 ” لاظراكتلا نارك نم تارقلا و كرخأ) و ةترملا ىف ناب ودس ل اهيعأ لاعت نيف هللأ

 «ديحوتلا تايثا ىف درو امنإ اهدعبامو ةبآلا هذه لبقام نآل ؛برقأ لوألا لوقلا نأ ملعاو

 : وأ ىعملا اذه لع ةيآلا هذه لم كرشلاب .نيلئاقلا لع درلا قو

 منصلا هبدارملا : ليقف (ءىث ىلع ردقيال اكولم ادبع) هلوقب دارملا ىف اوفلتخا «ةيناثلا ةلأسملا)

 كولمم هنأ امأو (ادبع نمحرلا تآ الإ ضرالاو تاومسلا ىف نم لك نإ) هلوق ليلدب دبع هنأل
 (ارهجو ارس هنم قفني وهف انسح اقزر انم هانقزر نمو) هلوقب دارلاو « رهاظف ءىث ىلع ردقبالو

 ارهجوارس هعابتأ ىلعو هسفن ىلع لاملا كلذ نم قفنيوهو لاملا هقزر ىلاعت هللا نآل منصلا دباع

 رداقلا كلذ نأب دهشي لقعلا حيرص لب ؛ لقعلا ةبيدب ىف نايوتسيال امه : لوقنف اذه تبث اذإ

 كلذ نملضفأ منصلا دياع نار ا عقلا حييرص انهف « زجاعلا كلذ نم ةبترم لضفأو الاحله أ

 . ةيدوبعلا ىف نيملاعلا برل ايواسم هنوكب مكحلا زو< فيكف منصلا

 «نافع نإ ناّْعل دبع وه : ليقو « نيعم دبع (اكولمم ادبع) هلوقب دارملا نأ «ىناثلا لوقلاو إل

 ةصاخ نامّْنع ىلع (انس> اقزر انم هانقزر نهو) هلوق أاولخخو

 لوقلا اذهو . ةفصلا هذمب رح لك ىفو ةفصلا هذ دبع لك ىف ماع هنأ مثلاثلا لوقلاوإ)ل

 1 ملعأ هللاو ؛ ةءآلا هذه ىف ىلاعت هللا هدارأ امل قفاوملا وه هنأال ءرهظالاوه

 . اًئيش كلميال دبعلا نأ ىلع ةيآلا هذهم ءاهقفلا جمتحا 4ةثلاثلا ةلاسملا

 ديبع لك نإ : متلق ملف « ءىث ىلع ردقيال ديبعلا نم ًادبع نأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ : اولاق ناف

 ركنا ك0 نأ هقفلا لوصأ ىف.تبث هنأ :لوالا. : ناهجو هيلع لدي .ىذلا : لوقنف ؟ كلذك

 ردقلا فصو ادبع هنوك و محلا كلذل ةلع فصولا كلذ نوك ىلع لدي بسانملا فصولا بيقع

 مدعل ةلعلا نأ ىضتقي اذهف . هبيقع روكحزم مكح (ءىث ىلع ردقيال) هلوقو . ةيروهقملاو لذلاب

 ءاقا ار مرر دنت لاقلاعت هنأ : ىاثلا . مومعأ | تيثي قنرطلا اذهب و « اديعد يوك[ وه ءئثب لع ةزردقلا

 ءاقزر هقزرب هنأ وهو ةفصلا هذه دبعلا وهو لوألا مسقلا نع ىتاثلا مسقلا اذه زيف (انسح اقزر انم

 لولا مسقلا نيبو ىتاثلا م.قلا نيب زايتمالا لصحي ىتح دبعلل فصولا اذه لصحيال نأ بجوف

 ” ]ريك أ دلت ناك ماو نسج قرر لوا |كللمل) نال ناتج اة ز رز هات دف هه ناكل ديعلا كامولاو

 اوفلتخا: مث ٠ ائيش كلمي الو ءيث يلع ردقيال دبعلا نأ يضتقي ةبآلا رهاظ نأ نيهجولا نيذبم تبثف

000 0 



 /,؟ ةبالا ٠ 0 * نع ندعو عراب 15 المبلل يار الإ 3

 قذر انم هاتر نمو ءىت لع ردي اكوام ادنع الم 00

 هر

 هرترتس ه هه مس م 3 ربا ل <« مس م

 مراكحأ لب هل دحلا َنووَتسَي له ارهجو ارس هن قفني وه ان

 آت را هذ 7

 «/هد نودبلعيال

 نأ لمتحم لوقأ : ثلاثلا . هل لثمال دحاو هنال ء الثم هلل اولعجتال ىأ : جاجزلالاق : ىناثلا . هقلخ

 انم دحاولا هدبعي نأ نم مظعأو لجأ ملاعلا هلإ نإ : نولوةي اوناكناثو الا ةدبع نأ دارملا نوكي

 ربك ألا هلالا ديبع مانصالاو بك اوكلإ نإ مث « مانصألا هذه ديعنوأ . باوكلا دبعن نحن لب

 ربك آلا كئلوأو : كلملا ةرضحرباك أ نومدخي سانلا رغاصأ ناففرعلا هيلع ليلدلاو « مظعألا

 بك اوكلاو مانصاللا هذه ةدابع اوكرتا مل ىلاعت هللا لاق اذه دنعف انهه اذكف كلملا نومدخي

 . ريدقلا يكحلا هلالا ةدانع ىف نيضاخم | ون وك و اهوع ركذ ىلا لائمآلا هللا ورحت

 نم مكيلع ام ملعي ىلاعت هللا نأ :لرألا نابع ردن 0 متتأو ملعي هللا نإ ل لاق مث

 ” ىاثلا  اداع مك رتاهومتءلعولو ؛ كلذ نودلعتال متنأو مانصالاهذه ةدابع ببسب ءريظعلا باقعلا

 هيلع متلوع ىذلا مكليلد اوكرتاو ء امتدابع اوكرتاف مانصالا هذه ةدابع نع مكابن امل ىلاعت هللا نأ

 نال ؛ كلملا سفن ةدابعب لاغتشالا نم ميظعتلا ىف لخدأ كلما ديبع ةدابعب لاغتشالا كلوق وهو

 (نوملعنال متنأو ملعي هللا نإ) لاق اذهلف ء صناا دورو دنع كرت بحب سايقلاو « سايق اذه

 وهف اندح اقزر انم هانقزر نمو ءىثث ىلع ردقيال اكولمم ادبع الثم هللا برضإل ىلاعت لاق م“

 «نودلعيال مرثكأ لب هلل دمحأ نووتسي له ارهجو أرس هنم قفني

 : لئاسم هيفو لاثملا اذبب مانصالا ةدبع بهذم لاطبإ دك أ ىلاعت هنأ ملعا

 : نالوق لثملا اذه ريسفت ىف (ىلوألا هلأسملا)

 امبيرك ارح انضرفو . ءىث للغ ردقيال اكولمت ادبع انضرف ول انأ دارملا نأ «لوألا كوقلا)

 لالجاالا و ميظعتلا ف امهنيب ةيوستاازوجال هنأبدهشي لقعلا حيرصف . ارهجو ارس قافنالا ريثك اينغ

 ىوسي نأ لقاعلل زوج فيكف : ةيرشبلاو ةروصلاو ةقلؤلا ىف امهئاوتسا عم امهنيب ةيوستلا زجت مل ايلف

 . ةتبلاردقتالو كلمتال ىتلا مانصالا نيبو . لاضفالاو قزرلا ىلع رداقلا هللا نيب

 ثيح نم هناف ءرفاكلا وه ءىث ىلع ردقيال ىذلا كولمملا دبعلاب دارملا نأ (ىناثلا لوقلاور)
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 متناو ملي هللا

 ه-ذ م2262

 بكد نويلعت ال

 بصنلا ىلع حبذامو ريزتلا محلو مدلاو ةتيملاىهو . مهيلع هللا اهمرح تامرحب مهسفن ال نوحيبي و

 نودححب تاثيبخلا ميرحتو « تابيطلا ليلحت ىف هللا ماعنابو « ةلطابلا ماكحالا كلتب ن وبكحي ل ىنعي

 . لعأ هللاو نورفكيو

 انك لاو تاركا نمااقزو مل كلمي الام هللا نود نم نودبعيو ال ىلاعت هلوق

 («نودلعتال متنأو ملعي هللا نإ لاثم الا هلل اوبرضت الف نوعيطتسيالو

 ىلع لئالد اهنأ اك عاونأالا كلتو « ديحوتلا لئالد ىف ةريثك اعاونأ حرش ال ىلاعت هنأ ملعا

 ىلع درلاب ةيآلا هذه ىف اهعبتأ مث . ةفيرشلا ةلياجلا معنلا ماسقأ ركذي أدب كاذكف . ديحوحتلا ةحص

 ا 2 لاو تاودسلا نقار مهل كلمي الام هللا نود نم نودبعيو) لاقف مانصأالا ةدبع

 00[ رانا ىذا تفل هب ىكفرء ثلا تساجا نم ناي ئدلا قررا امأ (نوديطتسل كر

 تاوفسلا نم) هلوقو امن» جرخت ىتلا راقلاو تابنلا وهف ضر الا بناج رم ىنأي ىذلا امأو

 تابنلاو ثيغلا نم اقزر م كلميال : ليق هناك (اقزر) هلوق ىه ىّتلا ةركسنلا ةفص نم (ضراالاو

 اقزر نوكلمال : ىنعملاو (اقزر) هلوق نم الدب (اًئيش) هلوق لعج : شفخأالا لاق (ائيش) هلوقو

 نوكي دقائيش كلمبال نم نأ ةظفللا هذه ىف ةدئافلاو (نوءيطتسيالو) لاق مث , اريثك الو اليلق ال

 امل سيلو كلمتال مانصالا هذه نأ ىلاعت نيبف « قرطلا نم قيرطب هكلمتي نأ ةعاطتساب افوصوم

 . كلملا ليصحت ةعاطتسا اضيأ

 «ام» ةغيصب مانصالا نع ربعف (كلمي الام هللا نود نم نودبعي و) لاق ىلاعت هنإ : ليق ناف

 فيكف ىلعلا ىلوأب صن نونلاو واولاب عمجاو (نوعيطتسي الو) لاق م6 ملعلا ىلوأ ريغل ىهو

 ؟ نيم الا نيب عما
 واولاب عمبا ركذو سمأالا سفن ىف ةقيقحلا وه امل ازابتعا «ام» ظفلب اهنع ربع هنأ : باوجلاو

 . ةملآ اهنأ اف نودقتعي امل ارابتعا نونلاو

 هوويشتال ىنعي : نورسفملا لاق : لوأالا : هوجو هيفو (لاثم الاهتل اوبرضتاالف )ل ىلاعت لاق م“



 /م١ 935 الا عةدفحو نيش مجاوزأ أنمكل ا ا ىلاعت هلوق

 بصنا مث , ركذلا نم ىنهلا ةيصخلا ىلإ بصنا اذإ ىلا :اولاق مث . ةأرملا ىف ةيرطرو اير مك

 ىرسيلا ةيصخلا 0 5 نلا قفامات اركذ دلولا ناك محرلا نم نعاللا تاكا لإ ةك

 نأ « هن وتلا قناع ىتنأ دلولا ناك ٠ محرلا نم اا عا « لجرلا نم

 ةعسبط ُّق اركذ دلولا 0 محرلا نم رسل لا بناجلاىلا | مه بصنأ 2 2 ا ةيصخلا لا بصنأ

 ؛ رحرلا نم نمي الا بناجلاىلا اهنم بصنا مث لجرلا نم ىرسيلا ةيصخلا ىلا بصنا ناو . ثانالا

 روك ذلا ةعيط ىف ىثنأ دلولا اذه ناك

 1 مامر لاو 4 ا ءلاو ةرارملا اهتلع ةرو < نلا نأ مالكلا اذه لصاح نأ معو

 خسلا ةءاغ ىف هجازم ناك نم ءاسنلا ق'انأر دوق « فعضلا ةياغ ىف ةلعلا هذهو « ةبوطرلاو

 كلذ عنتمال كلذ ةثون كلو روت دلل 2 ل ناك ولو ةدوربلا ةياغ ىف هجازم ناكنم لاجرلا

 00 وق ةدك انركذ ىذلا ليلدلاب ربظو. 5 كلامدقلا هلالا وه ىثث الاو ركذلا قااخ نأ تبثف

 (اجاو زأ مكسفنأ نم كل لعج هللاو)

 دولا نم ةدفحلا لصأ .٠ ىدحاولا لاق «ةدفحو نيب مكجاوزأنم ل لءجو) ىلاعت لاق ٍ

 قوة
 كا

 كتمدخ ىف فخ نم لك دفاحلاو « دفاحلا عمج ةدفحلاو . دفحتو ىعسن كيلاو تونقلا ءاعد ىف

 ناوءالا ةغالا ىف ةدفحلاىنعف « دصرلا لاَ اك ءاه ريغب دفحلا هعمجىف لاقي « كتعاطب لمعلا ىف عرسإو

 لبق نم لجرال اولصح نيذلا ناوعأالا ةيآلا ذهىف ةدفحلا نم دارا نوكي نأ بحي مث ؛ مادخلاو

 لبق نم نونوك<يال نيذلا ناوعالاف (ةدفحو نينب «جاوزأ نم كل لعجو) لاق ىلاعت هن ال «ةأرملا
 , ةيآلا هذه تف نولخدي ال ةأارللا

 ىلو الاو ؛ دلولا دلو : ليقو «راهصأالا مث : ليقو «ناتخالا مث ليق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ا ذ ىذلا كرتشملا ىنعملا بسحت لكلل لمتحم ظفللا نأ انيب امل هيف لكلا لوخد

 نم هيف امو حوكنملاب هديبع ىلع هماعنا ىلاعت ركذ امل ( تابيطلا نم كقزرورإل ىلاعت لاق مث

 بوبحلاو راقلاىهو تاينلا نم تناكءاوس ؛ةبيطلا تام وعطملاب مهلع هماعنإ ركذ ملاصملاو مفانملا

 : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق (نونمؤ. لطايلا ايفأ ) لاق مث : ناو نم تار عدلا

 ادلوو ةبحاصو اكي رش ىل نأ نوةدصي : ءاطعلاقو ؛«ناطيشلاب ىنعي : لتاقم لاقو « ماندالاب ىنعي

 ةيآلا ىفو .ىلاعت هللا ىلإ اهتقاضإ اوكرتيو هللا ريغ ىلإ اهوفيضي نأب ىأ (نورفكي مث هللا ةمعنبو)

 مث هللأ ةمعنبو نونمؤي لطابلابفأ) هدعب لاق (تابيطلا نم مكقذدو) لاق امل ىلاعت هنأوهو رخآلوق

 ةليصولاو ةيئاسلاو ةريحبلا لثه مل هللا اهلحأ تابيط مهسفنأ ىلع نومري مهنأ هنمدارملاو (نورفكي

 68. رقن ١١



 هب الا( اجاززأ مكسفنأ نم مكل لعج هللاو» ىلاعت هلوق 1

 ْمكِجاَوزَأ نم م مكَل 0 اع 6 3 أ لعج أو

 ©« 1 22 كر الا -َ نت اساسا حا  تتاص رص صا الس لتس

 مثادنلا "ا ا ةاطاك اف ننال | نم 0 ةدهحو نش

 م يا 6 7

 )0/١« نورفكسم

 : ناهجو هيف : انلق

 دقف اكيرش هلل تيثأ نف ىلاعت هللا وه تاريخا لكل ىطعملا ناك امل هنأ («لوآلا هجولال

 عئابطلا لهأ ناف اضيأو « ىلاعت هللا دنع نم امنوكلل ادحاج ناكف تاريخا كلت ضعب هيلا فاضأ

 نيدحاج مهنوك بجوي كلذو ؛ موجنلا ىلإو عئابطلا ىلإ معنلا هذه رثك أ نوفيضي موجنلا لهأو

 ىلاعت هللأ نم مدا

 كاس ااه عطار اهو لل دلا ءذه رزق امل لاعت هنأ دارملا : جاجزلا لاق «ىناثلا هجولاوإل

 هذه هرب رقت َْق (هللأ ةمعتقأ) لاق أذه دنعف 3 ا ىلع هنم امظع اماعنإ كاذ ناك« لقاع لك اهمهفي

 (نودححب ) تانيبلا هذه حاضيإو تانايبلا

 ءابلاب ىدعيال دو>جلانآل ةدئاز نوكت نأزو (هللا ةمعنبفأ) ةلوق ىف ءابلا 4 ةثلاثل ةلأسملا)

 ىدعف رفكلا دود>جلاب دارب كارو 2 ديرو اذلز تقلعتو 4 ماطخلابو ماطخلا ل لوقت 5

 : ملعأ هللاو 'رفكللا ىدع هيركل ءايلاب

 مكقزرو ةدفحو نينب مكجاو زأ نم ,كللءجو اجاوزأ مكسفتأ نم مكل لعج هللاو ال ىلاعت هلوق

 (نورفكي مث هللا تمعنبو نونمؤي لطابلابفأ تابيطلا نم

 راتخلا هلالا دوجو ىلع هب لدتسيل ىلاعت هللا هركذ ءسانلا لاو>أ نم رخآ عون اذه نأ ملعا

 ف ممل لعج) هلوقف ٠ معنلا هذه لثمب هديبع ىلع ىلاعت هللا ماعنإ ىلع ابنت كلذ نوككل و: ميكحلا

 هلو ناآل ؛ : فيعض اآذهو ٠ ؛مدآ علض نم ءا ءاود> قلخ ىلاعت هنأ ةلارملا: : مكعب لاق 7 مكسفأأ

 اذه لب 5 ليلدلا فاالخ ءاو>و مدآب هصرصختف 2 لكلا عم باطخ /اجااوزأ مكسفنأ نم 5 لعج)

 ىنعمو ؛ روكذلا نم جوزتيل ءاسنلا قاخ ىلاعت هنأ : ىنعملاو . ثانالاو روكذلا عيمج ىف ماع محلا

 ريظن و ؛ ضعإ ىلع مكضعب ىأ (مكفنأ يلع اوملسف) هلوقو (كسفنأ اولتقاف) هلوق لثم (كسقأ 0

 1ةيدطلا لهو !ءاطألا لاق: (اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتانأ نمو ) لاثت هلوق ةيآلا هذه

 ناك نم لكو « ركذلاوبف اجازم نتسأ ناك نم لك نأ لجل ناكامنإ ىتاألاو ركذلا نيب توافتلا



 نإ ةيآلا «مهقزر ىدارب اولضف نيذلا افد ىلاعت هلوق

 007 ءوق جا رااح اتمديع ا ولا ناكو : اهم ءىقكوواتت هنكم ناك امو 2, هدنع .ةرطعلا هك اوفلاو

 اذهنأالإ  لاملا ف ريقفلا اذه لع لضفيناكن إو كلملاكلذف . اماعط هنطب ءلمدحي ناكامو ؛ ةوقلا

 . هنم هبجعت مظعنانالا هربتعا اذإ عساوب اب اذهو « ةوقلاو ةحصلا فكلما كلذ ىلع لضفي ناكريقفلا

 : نالوف هيفق ( ممناميأ تكلمامىلع مهقزر ىدارب اولضف نيذلا افإل هلوق امأ

 ةداعسلا نأ نم ةمدقتملا ةيآلا ىف قبسام ريرقت مالكلا اذه نم دارملا نأ (لوآلا لوقلاإ)

 قزرفف مهف اعيمج مهقزار انأ كايلاملاو ىلاوملانأ ىنعملاو « ىلاعت هللا نم الإ نالصحال ةسوحنلاو

 قزر كلذ امنإو . قزرلا نم ائيش ممدنع نم مهكيلامم ىلع نودري مهنأ ىلاوملا نبسح الف.ءاوس

 نأو «ىلاعت هللا وه قزارلا نأ نايب هنم دوصقملا نأ هيف لوقلا لصاحو . مهيديأ ىلع مهيلا هتيرجأ

 دبعلا ناك افر.هنأ 'لاوقلا قيمحت وا« ىلاعت هللا وه لولاوديعلل قزارلا لب دعلا قورال كلاش

 ةلذ نأ ىلع لدي كلذو ٠ ىلوملا نم دسافملاو حلاصملا ىلع افوقو رثك أو امسج ىوقأو القع لكأ
 (ءاشت نم لذتو ءاشت نم زعت) لاق ام ىلاعت هللا نم ىلوملا كلذ ةزعو دبعلا كلذ

 اذه ىلع مث « ىلاعت هتلاكي رش تبثأ نم ىلع درلا ةيآلا هذه نم دارملا نأ (ىناثلا لوقلاوإل

 ىلاعتهنإ ليق هناك« مانصاللاو ناثوآلا ةدبعىلع ادراذنهنوكحب نأ : لوألا : ناهجو هيفف لوقلا

 0 ,عاولعجت ل املف ؛ هالوم عم كله ىلع ردقيال كولمملا لعجل ؛ مبكيلا#م ىلع كواملالضف

 ىضر سابع نبالاق : ىناثلاو « ةيدويعملا ف ءاوس ىعم تاداملا هذه نولعجت فيكف « كلملا ىف ءاوس

 مكنأ ىنعملاف ؛ هللا نبا مجرم نب ىسيع نإ اولاق نيح نارحت ىراصن ىف ةيآلا هذه تلزن امسرنع هللا
 ؟ ةيهلالا ىف اكيرشو ىل ادلو ىدبع متلعج ككف ارد | راف متكلم مف مكديبع نوت رشد

 ىلعاحي اولضفنيذلا اف : ىنعملاوءىتح (مهف) هلوق ىف ءافلا ىنعم (ءاوس هيف مهف ل ىلاعت لاق مث

 . كلملا ىف ءاوس مهعم هيف مديبع نوكت ىتح ؛ مهديبعل مهقزر

 : ناتلأسم هيفو «نودححب هللا ةمعنبفأ ا لاق مث

 لضف 00 5 باطخلا ىلع ءاتلاب (نودحجت)ركبىبأ هياورىف مصاع أرق (ىلو الا ةلأسملا)
 : هنع ربلا برقل متاحوبأو ةديبع وبأ هراتخاو (ءاوس هيف مهف) هلوقل ءايلاب نوقاباو ( كضعب

 . 16 هللا ةمعن دححب نورطاخيال نوءلسملاو « نيململا عم نوكي نأ باطخلا رهاظف اضيأو

 نيكر شملا لع راكنالا (نودححب هللا ةمع:بفأ) هلوق نم دارملا نأ ىف ةهبشال (ةيناثلا ةلأسملا)

 مهيلع ةجحلا هذه ىلاعت هللا دروأ نيذلا

 ؟ مانصألا ةدابع ببسب مهيلع هللا ةمعنب نيدحاج نوريصي فيك : لبق ناف



 ها «قذرلا ىف ضع ىلع ضع ل هللاو» ىلاعتهلوق //

 هجري 5227 عاود 2و عدا

 مهتزر ىدار . اواضف نيذلا اققزرلا ف تت ىلع ل

 ا هد ١ 2و“ ع8 مع 62ه ص

 «الا» نواح هللا ةمعنفا ءاوس هيف ذ مه مه اك تكلا ع
 ا ه- هل ه#

 اك ناكولاسر ]رو « ا رئاج [ةنناثلا مرا قاد ىجإلا الا هدوع 57 تأ بجو مدع مث ؛ادوجوم 1

 كلذكف « ازئاج توملادوء ناك ازئاج لوألا توملا ناكاملف . تام مث ايحراص مث ةفطن ناك نيح

 ةكاييكلا اعنا أ هياقارقرملا فاو اج احلا دزوع نازك نأ. فعالا ةةاوئاه و الا ةانللا تاكاك

 ىلا داع رمعلا لذرأ غلب الف ٠ امهاف القاع املاع راص مث . ايش فرعي ال لهاج هستيلوفط لوأ ىف

 داع ىلو الا ةرملا ىف مهفلاو لقعلا مدعف « مهفلاو لمعلا مدع وهو ةيلوفطلا نامز ىف هيلع ناك ام

 ةرملا ىف دوعلا رئاج نوكي نأ بجو لاز مث « لصح ىذلا لقعلا كلذكف « رمعلا رخآ ىف هنيعب

 دوعو هتايح دوعو هدوجو دوع زوج هناف مدعوتاه ىذلا نأ تبث ةلمجا هذه تتيث اذاو « ةيناثلا

 . ملعأ هللاو قح رشنلاورشحلاو ثعبلاب لوقلانأ تبث , كلذك م الا ناكىتمو . ىرخأ ةرم هلقع

 ىلع مهقزر ىدارب اولضف نيذلا امف قزرلا ىف ضعب ىلع مكضعب لضف هللاو ل ىلاعت هلوق

 ( نودححي هللا ةمعنبفأ ءاوس هيف مهف مهناعأ تكلمام

 مهرثك أو سانلا سيك أ ىرن انأ كلذو «.ناسنالا لاو>أ نم ىرخأ لاح رايتعا اذه نأ معا

 مبلقأو قلخلالهجأىرنو ؛ كلذ هلرسيتيالو ايندلانم ليلقلا ردقلا بلط ىف هرمع ىنفي امهفو القع

 «لاحلا ىف هل لصحب هناف هلايخ ىف رادو هلاب رطخ ءىث لكو ايندلا باوبأ هيلع حتفنت ًامهفو القع

 اكن لاري لا هدم ف ل عفأ لمعأ الان رك نأ ككتجيول : لغو نادال نهج كسلا ناك ولو

 « ماسقا ةمسقببسب كلذ نأ انملع ءابيصن رفوأ سخالا لهج الا نأو ءابيصن لقأ لمعأالا نأ انيأر

 ىعفاشلا لاقو (ايندلا ةايحلا ىف مهتشيعم مهنيب انمدق رج كبر ةمحر نومسقي ممأ) ىل اى لاق يك

 :/ىلاعت اهنا دحر

 قضت لشيع يظر بيبللا كوب 7١ يوكو ءانفملا | لعب لكلاتلاا قماز

 حبقلاو نسحلاو ةدالبلاو ءاكذلا ف لصاح وه لب لاملاب صتخم ريغ توافتلا اذه نأ ملعاو

 تنك دقو هل لحاسال رحب اذهو « حيبقلا مسالاو نسحلا مسالاو مقسلاو ةحصلاو قملاو 0

 كيانملا ةناكو :ماجلاو لالا نيتك ,كلملا كلذ ناكو « ناس لا. ضعي. ىف كاملا ضغنل

 ؛ ةيهشلا ةمعطألا ترضح امبرو ٠ اهنم دحاو بوكر هنكمب ناك اهو « هيدب نيب داق 2ث ةرينكلا



 // ةيآلا «ريدق ميلع هللا نإ » ىلاعت هلوق

 ناصقتنلا ىلإ لايكلا نم ناسنالا لاقتتال ةلع نوكت نأز وحب ال عئابطلا نأ ليادلاب 5 دق 00

 ةحصلا نهو ؛ ةخوخيشلا ىلإ بابشلا نم ناسنالا لاقتنا نأب عطقلا مزاف فعضلا ىلا ةوقلا نهو

 لعافلا لعفي لب ةعيبطلا ىضتةمب سيل الفاغ افرخ راد نأ ىلا لماكلا لمعلا نمو « مرهملا ىلا

 . نآرقلا عطاقب هتمص تبث دق نآرقلا ظفل هيلع لد ىذلا نأ ربط ابرك دام تن اذار « راسا

 نال كلذو : هانركذام لك عيرفت هيلع ىذلا ل هآلاك اذهو 4 ريدق ميلع هللا نإ ل ىلاعت لاق 3

 نكمال ناسنالا اذهىف تالاعفنالا هذهف . ةدسفملا تقوو ةحلصملا تقو نيب زيمتال ةلهاج ةعيبطلا

 لاك لجألف « ةردقلا ىف لماكلا ملعاا ىف لماكلا وبف . هقااخو هريدمو ملاعلا هلإ امأ . اما اهدانسإ

 ,دسافملا عفدو ملاصملا ليصحت ىلع ردقي هتردق لاك لجالو «دسافملا و حلاصملا ريداقم ملي هيلع |

 . ملعأ هللاو عئئابطلا ىلا هدانسا نكمي الف « ملاعلا هلإ ىلإ تاناويحلا قيلخت دانسإ نكمأأ مرج الف

 مث ائيش اونوكست ملو مكقاخ هللاو : نورسسةملا لاق ةيآلا ظافلأ ريسفت ىف 4(ةيناثلا ةلأسملا))

 لدور ؛!لاقبأ 8 ةقعضأ و قدرا رهو , ردعلا لذزأ لأ د مكنمو مكلاجأ ءاضقنا دنع مافوتي

 (نولذر الا كعبتاور ةلوق هنمو (نلذازأ مث نيذلا الإ) هلوق هنمو « هريغ هلذرأو ةلاذر لذرب ءىثلا

 : نال وق هف ؟ رفاكلاب صتخم وهروأ ملسملا لوانتي له (رمعلا لورا لاكرل نم .كتمو) هلوقو

 هيلع ىلع نع لقن هجولا اذه ىلعو ٠ ليوطلا رمعلا هنا : ليق . هلوانتي هنأ «لوآلا لوقلا)

 هنإ :ىدسلا لاقو». ةنس نوعست :ةداتق لاقو ٠ ةنس نوعبسو ند رمعلا لذرأ :كاقعتأا ةالكلا

 لذوأ ىلا دري نم كنمو) هلوةف ؛ لقعلا لاوز هانعم فرخلا نال ؛ىلاوأ لو الا لوقلا وا قولا

 ؛ هلقع ليزب نأ لج الر معلا لذرأ ىلا هدر امإ ىلاعت هنأ لع لدي (اًئيش مع دعب ملعي لكل كل

 . لطاب هنأو هنم'ةبولطملا ةياخلا نيع ءىتلا راصل لقعلا لاؤز وه لمعلا لذرأ نك دارا نات

 . ىلع ةمارك الإ رمعلا لوط ببسب دادزيال ململاو نيماملا ىف سيل اذه نأ (ىناثلا لوقااوإل

 هانددر 2١ ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو . رمعلا لذرأ ىلا درب هنإ هقح ىف لاقي نأ زو الو ىلاعت هللا

 اودرام تاحلاصلا اولمعواونمآ نيذلا نأ ىلاءتنيبف (تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ نيلفاس لفسأ

 لاق (ميلع هللا نإ) هلوقو . رمعلا لذ رأىلا دري مل نآرقلا أرق نم : ةمركع لاقو . نيلفاس لفسأ ىلا
 . ديربأم ىلع (ريدق) ه ةادعأو هؤايلوأ عنص اع ديرب :.سشايع نيأ

 ةمح ىلع لدت اضيأ ىهف . راتخلا لعافلا ملاعلا هلإ دوجو ىلع لدن ام ةيآلاهذه 4( ةثلاثثا ةلأسملا))
 اذه لدف « ةيناث ةرم همدعأ مث هللا هدجوأف اضحم امدع ناك نانالا نآل كلذو « ةمايقلاو ثعبلا

 امل كلذكف « ازئاج ةيناثلا ةرملا ىف مدعلايلا هدوع ناكو ؛ يلو الا ةرملا يف امودعم ناك هنأ يلع



 ةيالا « رمعلا لذرأ ىلا دري نم مكنمو ٠ , ىلاعت هلوق 7

 1 اذإ 2 هيف هل الق ١ ؟ناضقنلا ناس ىلإ تاذعلا قس نما ناسا لكن .انأَو ؟ :تناك

 تابوطرلا لقتف ؛ةيزيرغلا ةبوطرلا فيف ىف رثؤت كلذ دعب ةيزيرغلا ةرارهلاف « ءاوتسالا اذه

 تفعض ةلاهلا هذه تلصح اذإو « ةيزيرغلا ةرارهلا ظفحب ىقتال ثيحن تراص ىّت> ةيزيرغلا

 ءاذغلا لق اذاف « ةيزيرغلا ةرارحلل ءاذغلاك ةيزيرغلا ةبوطرلا نآل ؛ اضيأ ةيزيرغلا ةرارحلا

 اهتلقو ٠ ةيزيرغلا ةبوطرلا ةلق بجوت ةيزيرغلا ةرارحلا ا لصاحلاف . ىذتغملا فعض

 ىهتنت نأ ىلإ ىرخ الا فعض امهادحإ فعض نم مزايو « ةيزيرغلا ةرارحلا فعض بجوت

 توملا لصحيو « ةيزيرغلا ةرارحلا ءقطنت ذئفيحو « ءىث ةيزيرغلا ةبوطرلا نم ىقدبال ثيح ىلإ

 اراد هن رورعلا ةاوشلا نإبا هالوقت اناا كس هو.( اتانلا ادق 'ى هولاقءام قبتنم اذه

 انك نتفف ' طار دكر رت هن داعلاا ةوقلا" نإ لاه نأ زوال ملف ات و ةيزيرغلا ةبوطرلا فيفجت ىف

 1 د امانا ةينوق ةيزيرغلا ةرارحخلا تناكول الدب داربإ 2 ىوقت امتإ ِةيذاغلا ةولا : اولاق

 ةيفاوةيذاغلاة ولا نكت ملول . صقنت و لقت ا ةيزيرغلا ةبوطرلا نأال ءرودلامزل انههف :لوقنف ءالف

 امبإو « ةفيعض ةيزيرغلا ةرارحلا تناكاذإ داريالا اذه نع ةيذاغلا ةوَقلا زجعت امتإو ؛ الدب دارباب

 كك حااذإ ةلقلا هذه لضخ العز و اة ردلا ةاوطأرلا تلق اول نأ ةفيدض ةيريزعلا زارا تركك

 ليلعت نأ تبئف . لطاب هنأو رودلا مزلي هولاق ىذلا لوقلا ىلع نأ تبثف « لدبلا داريإ نع ةيذاغلا

 ةروكذملا تالاحا هذه مهيلع بجو عئابطلا رابتعانم هوركذا#ب نس ىلإ نس نم ناسنالالاقتنا

 رداقلا هلالا ىلإ لاو> ألا هذه دائساب ب عطقلا بجو لولا اذه لطب املو ءالطاب هب لولا ناكف

 . بواط اوه كلذو  اهحاص قفاوملا هجولا ىلع تاناويحلا نادبأ ريدي ىذلا مم ميحرلا ميكحلا راتخلا

 ءام نم مكقلخت ملأ ) ىلاعت هلوق ىلإ تلصو ايلف تالسرملاو ةروس مايالا ن 3ك ا 0 كد

 ا (نيبذكسلل ذئموب ليو ن ورداقلا معنف انردقف مولعم ردق ىلإ نيكم رارق ىف هاناعل نيهم

 ا عئابطلا ىلإ ةيناويحلا نادبالا ن 0 اوبسن نيذلا مم نيبذكملا 0 0 نإ كمل

 عئابطلا نم تسيل تاريبدتلا هذه نأب ةزعلا براي ىلق مي نم نموأ انأو بةوطرلل] ف ةراردلا

 .!نيمرك الا مركأو نكاح مكحأ وه ىنذلا ملاعلا قلاخ نم لب

 كاذبا قلاخ نأ تبث هنأ ( مقلخ هللاو) هلوق قدص ىلقعلا ليلدلاب حص دقف اذه تفرع اذإ

 نأ انيب دق (مكافوتي مث) هلوقو ؛ ىلاعتو هناحبس هللاوه لب عئابطلا وه سيل تاناويحلا رئاسو سانا

 لطب املو « رودلاب لوقلا هيلع ملي هنأو ٠ لطاب دساف توملا ةروريص ىف هوركذ ىذلا ببسلا

 لذرأ ىلإ درب نم مكنمو) هلوقو « هريدقتب و ؛ هللا قيلختب الصح امنإ توملاو ةايحلا نأ تبث ِكِلِذ



 )وه ةيآلا «رمعلا لذرأ ىلا دري نم مت متمو» ىلاعت 0

 . ةيزيرغلا ةرارحلا ظفحت ةيفاو نوكن ال ثيح ريصتو تابوطرلا لقت نأ 4ةئلاثا ةلاحلاو 9

 نيتس ىلإ همامتو ةلوهكلا نس وهو ايفخ نوكي دق ناصقنلا اذه م ؛ ناصقنلا رهظي كلذ دنعو

 هلصح ىذلا وه اذهف . ةنس نيرشعو ةئام ىلإ همام و ةخوخيشلا نس وهو ارهاظ نوكي دقو ةنس

 : هوجو هفعض ىلع لديو . فيعض ليلعتلا اذه نأ ىدنعو « بابلا اذه.ىف ءابطألا

 ةبلاغ تابوطرلا تناك امد مدلا ناكو اينم ىملا ناكام لوأ ىف نإ لوقن انأ (لوالا هجولاإ)

 ليلحت ىلع تيوق اهفعض عم اهنإ مث «ببسلا اذهب ةفيعض تناكو ةرومخم ةيزيرغلا ةرارحلا تناكو

 انضعو اهورضغو امظع:تراض نأ لإ ةيونملاو ةومدلا دبخ نم اهتانأو تايواطرلا كلت |

 ةيزبرغلا ةرارحلل نوكت نأ بجوف . تابوطرلا تلق ندبلال كو ءاضعالا تدلوتامدنعو ءاظايرو

 نم ديزأ هلاكو ندبلا دلو دعإ تابوطرلا ليلحت نوكي نأ بجوف : كلذ لبق تناكامم ديزأ ةوق

 مدلاو ىنملا مسج لقتتا ندبلا 7 لبق نآل , كلذك رماألا سيل هنأ مولعمو « ندبلا دلو لبق اهللحت

 هرشع رشع الو لاقتتالا اذه لثم لصحي ملف ندبلا داوت دعب امأو .ابصعو امظع راص نأ ىلإ

 دعب تابوطرلا لاحت نوكي نأ بجول ةبوطرلا ىف ةرارحلا ريثأت ببسإ ءاضعالا هذه دلوت ناكولف

 امنإ ندبلا دلوت نأ انيلع كلذك مالا نكي مل الو ؛ ندبلا نوكست لبق اهللحت نم رثك أ ندبلا لاك
 هولاقاملج الن ديلاد|و:ناكام هنأو « اهحلاصم قفو ىلع تاناورحلا نادبأ ريدي ميكح رداق ريبدتب ناك

 :. ةيوطرلا ف ةرارخلا سات

 ندب ىف ةلصاحلا ةيزيرغلا ةرارحلا نإ : لوقن نأ مالكلا اذه لاطبإ ىف «ىلاثلا هجولاوإل

 . تناكامم ديزأ تراصوأ ةفطنلا رهوج ىف الصاح ناكام نيع ىه نوكت نأ امإ لماكلا .ناسنالا

 نأ كش الو ةفطنلا مرج رادقمب ناكةفطنلا رهوجىف لصاحلا ىزيرغلا راحلا نآل « لطاب لولو

 كلذ الإ ةيزيرغلا ةرارحلا نم هيف لصح مل ول هربك دعب ندبلا اذهف . اريغص اليلق ناك ةفطنلا مرج

 ةرارطا نأ ميلست هيفف : قاثلا امأ و ءالصأ رثأ ندنلا اذه ى هم رهظن ملو : ةلقلا ةياغ ىف ناكردقلا

 تبثو . ةعاسف ةعاس ةيزيرغلا ةرارحلا تديازت اذإو ؛ندبااو ةثجلا ديازت بسح ديازتت ةيزيرقلا

 ديازتلا ف ادبأىقاورحلا ند.لاىقبي نأ بجوف ؛ ةعاسف ةعاس ةحصلاو ةوقلا ديازت بجو اهديازت نأ

 بسحب سيل هصاقتنا وف اويحلا ندبلا لاح دايدزا نأ انملع كلذك ىمآالا نكي مل ثيحو ؛ لماكتلاو
 . راتخلا لعافلا ريبدت ببسإ لب ؛ ةعيبطلا

 ةبوطرلا نأ به اناقف بطلا ىف ريبكلا انباتكىف ءابطألا ىلعاندروأ ىذلاوهو (ثلاثلا هجولاوإ)ل

 ام لقأ ريصت نأ بحجب ةيزيرغلا ةرارحلا نإ متاق ملف ةيزيرغلا ةرارحلل ةلداع» تراص ةيزيرغلا



 ان 0 نارا 0 كا 3

 هر نَا سس دس هن 7 هر م

 0 1 2 لإ 7 1 0 0 م

 مى ١ حادا 3 6 20-0

 2/٠ 0 مباع هللأ ل 58 مع لول

 ائيش ملع دعب ملعي اليكلا رمعلا لذ لإ دار نم كل كافوتي 7 * كاع هللاو ل ىلاعت هلوق

 4 ريدق ملع هللا نإ

 : لئاسم ةبآلا َْق

 بئاحي ضعب هدعب ركذ« تاناويحلا لاو-أ بئاجي ضب ىلاعت ركذ امل 4ىلوآلا ةلألا)

 افرع داففلاو . ناكل رع اتت نال ةراقز وهو ةنالاة ذه روق ةمرهام انف : نمانلا لا وخأ

 الار كاكا 12 كر فرفع نانو ءاملاو وقنا نم: اطوأ : تنارع عبرأ ىف

 ( كر م هر رككلا طاطخالا" نس ٠ اهقيارو ا. هل ووكلا قلك "وهو ليلقلا ظاظحالا" خل

 ىلاعت هللا وه لقانلا كلذ نأ ىلع ٠ ضعب ىلإ بتارملا هذه ضعب نم ناويحلا لاقتناب ىلاعت جيتحاف

 هجولا ىلع مهمالك ىكحأ انأو ؛ ناسنالا ةعيبط وه لاقتنالا اذ ىضتقملا : اولاق نويعئابطلا ءابطألاو

 ليلدلابحصي كلذ دنعو « هناحبس هللا وه لقانلا كلذ نأق بي ذي>و ؛ هداسفو هفعض نيبأو صخلللا

 مد نمو ىلا نم قولخم ناسنالا ندب نإ : نويعئابطلا لاق . ةبالا هذه ىف ىلاعت هللا ركذام ىلقعلا

 تللق بطرلا مسجلا ىف تلمع اذإ ةرارحلاو « نابطر ناراح نارهوج مدلاو ىنملاو ٠ ثمطلا

 ةوق نم نيرهوجلا نيذه ىف ام لازي الف : اولاق ؛ مولعم دهاشم اذهو « سبي عون هتدافأو هتبوطر

 مظعلا ثدحو . داقعنالا هيف رهظيو ءاضعاألا بلصتت ىت> ةبوطرلا نم هيف ام للقي ةرارملا

 كلذ دنعف لمكو ندبلا نوكست مث اذاف . ءاضعألا راسو طابرلاو رتولاو بصعلاو فورضغلاو

 لفطلا ءاضعأىرت كنأ هيلع ليلدلاو . ةدئاز تابوطرلاف كلذ عمو : مآألا محر نم نينجلا لصفني

 نم ندبلا ىف ام نإ مث , فيراضغلا نم عبطلا ةبيرق ةنيل هماظعو ةفيطا ةنيل مالا نم هلاصفنا دعب

 . لاوحأ ةثالث ندبلل لصحيو : اولاق « اهللقيو تابوطرلا كلت ىف لمعي ةرارلا

 ةاباق ءاضعألا نوكنت ذئئيحو ؛ هترارح ىلع ةدئاز ندبلا ةيوطر نوكست نأ (ىلوألا ةلاحلا ل

 ةنسنيث الث و سمخ وأ ةنس نيثالث ىلإ هتيامنوءاعلاو وشنلا نسوهكلذو ؛ ءاملاو دايدزالاوددمتلل

 ةيزيرغلا ةرارحلا ظفحب ةيفاو نوكنتف تناكام لقأ ندبلا تابوطر ريصت نأ 4 يناثلا ةلاحلا ل

 سمج هتباعو.ناستلا نسو فوقولانس وم اذهو ؛ردقلا اذه لع ةدئاز نوكتتال اهنأ الإ ةلصألا

 :نوعررألا من هما دعو ؛! نيس



 0 ةيالا « 0500 موقل ةيال كلذ ىف نإ» ىلاعت 2

 لق هنأ ةل-#لا ىف ءافش هنأ ىلع لدي ىذلاو « ءافش هيف هنأب فصوي نأ حلص ءاودأالا ضعب 55

 هنم ةذختملا ةيرشالاف اضيأو « لسعلاب نجعلاب لصح امنإ هلاكو همامتو الإ نيجاعملا نم نوجعم

 . عفنلا ةميظع ةيمغلبلا ضارمالا ىف

 ةصقفريدقتاا اذه ىلعو ؛ سانلل ءافشنآرقلا نأ : دارملا نأ دهاجم لوق وهو «(ىناثلا لوقلاوإل

 هيف) لاقو أدتبا مث (هناولأ فلتخم بارش !منوطب نم جرخم) هلوق دنع تمم لحنلا نم لسعلا دلوت

 ةصقى ئذلا اذه لدم . ةعدبلاو رفكلا نم سانلل ءافش وهام لص+ نارقلا اذه ىف ىأ (سانلل ءاكك

 ..رودضلا ىف امل ءافش نآرقلاو ؛ ءاذ لك نم ءافٌشش لسعلا نأ : دوعسم نبأ نعو ؛ لكلا

 (سانال ءافش هيف) هلوق ىفريمضلا نأ :لوالا : ناهجو هيلع لديو فيعض لوقتلا اذهنأ ملعاو

 دوعب محلا امأو (هناولأ فاتخم بارش) هلوق الإ كاذ اهو . تاروكذملا برقأ ىلا هدوع بحي

 دعس ىو ام فانا ل امف روكذم ريغ هنأ عم نآرقلا ىلا ريمضلا اذه

 هقسا» لاقف هنطب ىكشي ىخأ نإ : لاقو ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر ىلا لجر ءاج هنأ : ىردخلا

 هقساو بهذا» مالسااو ةالصلا هيلعلاقف « ائيش هنعنغي ملف هتيقس دق : لاقف عجر مب هذف 6السع

 «كيخأ نطي بذكو هللا قدصو لاف ؛ لاقع نم طشن امنأاكف « هاقسف بهذذ « السع

 ول حصي امنإ كلذو (سانلل ءافش هيف) هلوق ىلع «كيخأ نطب بذكو هللا قدص» هلوق اولمحو

 : لعل ةهص اذه ن[

 «كيخأ نطي بذكو هللا قدص» مالسلا هيلع هلوقب دارملا ام : لئاق لاق ناف

 رهظي مل اسلف ؛كلذ دعب هعفن رهظيس لسعلا كلذ نأ ىحولا رونب ملع مالسلا هيلع هلعل : اناق

 «بذكلاىرجب اي راجاذهناك. كلذدعب هعفن رهظيس هنأب املاع ناك مالسلا هيلع هنأعم لاحلا ىف هعفن

 . ظفللا اذه هيلع قلطأ ببسلا اذهلف

 ةيآلا هذه ريرقت نأ ملعاو «نوركفتي موقل ةيآل كلذ ىف نإ ١ هلوقب ةيآلا متخ ىلاعت هنإ م

 ءانب لثم ةضماغلا فراعملاو ةقيقدلا مولعلا كلتب لحنا صاصتخا : لوألا : هوجو نم

 ةيلسعلا ءازج الا كلت عيمج ىلا اهؤادتها : ىناثلاو . هان 00 هلا لاود اللا رئاسو ةضالسماا تك ذلا

 اهؤاقاإ مث ء ءاوهلا وجىف ةعفانلا ءازجأالاىلاعت هللاقاخ : ثلاثلاو . قارو الاو راجش الا فارطأ نم

 ىلع ةلادةبيجي رومأ كلذ لكو اهقيرفت دعب اهعمجملإ م ماحلا مث ؛ قاروألاوراجشالا فا رطأ ىلع

 . ملعأ هتلاو ةحلصملاو ةمكحلا ةياعر ىلع هبيترتىن ملاعلا هلإ نأ

 د٠١ -رخف .0١«



بألا سائل ءافش هيف هناولأ فاتت تارشو» ىلاعت هلوق 321
 _ 

 0 |اف اب ,ناكأ اذاف اهنهتشت 10 , « كبر 100 9 ١ ىلاعت لا

 كلر ال137 كفل اذ: دا را, نوكلا وأ ءا لكتغلا !لنع ىف كمهفأ و: كنه | نا قرطلا فكيت لس

 اهللذ ىلاعت هللا نأ ليسلا نم .لاح هيأ : لولا : نالوق هيفف (اللذ) هلوق امأ ٠ كبر لبس تارّقلا

 قمل نو كاع هنأ ء ىاثلا (الواذ ضرآألا كل ل هل ائذلا وه) هلوقك ٠ اهلي عطا

 . ةعنتمب ريغ هب ترمأ امل ةداقنم للذ لحنلا امأ تنأو ىأ م ف١

 : ناثح هيفو «امنوطب نم جرخ ) ىلاعت لاق 3

 ركذ نم دوصقملا نأ هيف ببسلاو . ةبيغلا ىلا باطخلا نم عوجر اذه نأ (لواآلا ثحبلاإل

 لاو آل هريبدت نسحو هتدكحو ىلاعت هللا ةردق ىلع هب فاكملا ناسنالا جتحي نأ لاوحالا هذه

 انإ : لاقو ناسنالا بطاخ هركذ قبس امب لحنلا بطاخ امل ىلاعت هنااكف « لفسااو ىولعلا ملاعلا

 . هناولأ فاتخم بارش اهنوطب نم جرخي نأ لجال « بئاجعلا هذه لحنلا اذه انمحلأ

 ثدحت ةيلط ءازجأ نع ةرابع لسعلا : لودي نم سانلا نم نأ انركذ دق هنأ (ىناثلا ثحبااإ

 انبهذ اذاف « همغب روبنزلا اهطقليف ءراهزآلاو قاروألا ىلعو راجشألا فارطأ ىلع عقتو ءاوحلا ىف

 لخاد ىف فيو لكو . اههاوفأ نم ىأ (اهمنوطب نم جرخت) هلوق نم دارملا ناك هجولا اذه ىلا

 اذكو « غامدلا فيواجت اهنأ اونعو غامدلا نوطب : نولوةي مهنأ ىرت الأ ءانطب ىمسي هناف ندبلا

 قاروألا لكأت ةلحتلا نأ وهو : رهاظلا لهأ لوق لع امأو : امهاوفأ نم ىأ اهنوطب نم جرخم انهه

 . رهاظ مالكلاف لسعلا وه كلذف ءقت مث تارغلاو

 دكا ماعلا "كك ل افتسلأ ملعا 6 سانلل ءافش هيف هناولأ فلتخم بارش) ىلاعت لاق مث

 : ةثالثلا تافصلا

 هس الانف ذم دخت هوان اوامدخ لطارق لات هلل ؛ كلذك سال واب أعم ةناوك ل وآلاةفصلاف)

 هلو هريظنو . رفصأو ضيبأو رمحأ هنم نأ : ىنعملاو (هناولأ فلخم) هلوق «ةيناثاا ةفصااو إل

 1 عل ةلاطل] فةنم ذاوصمملا » (دالس اسما رك ااهنا ولأ :تفاتخم رهو ضلي ددج لابجلا نمؤز ناك

 نأ ىلع كلذ لد : ةفلتخم ناولأ ىلع ثدح امل ةعيبطلا ىواستم هنوك ع م مسجلا اذه نآل « عبطلاب

 . ةعيبطلا داجبإ لجالال . راتخلا لعافلا رييدتب ناولألا كلت ثودح

 : نالوق هيفو (سانلل ءافش هيف) هلوق « ةثلاثلا ةفصلاو إل

 . لسعلل ةفص هنأ حيحصلا وهو «لواآلا لوقلاإب

 ؟ رارملا جيمي و ءارفصلاب رضي وهو سانلل ءافش نوكي فيك : اولاق ناذ

 ضعبلل ءافش ناك امل لب « لاح لك ىفو ءاد لكل و سانلا لكل ءافش هنإ : لقي ل ىلاعت هنإ : انلق



 7١ ةرالا «تارّقلا لكن م ىلك مد ىلاعت هلوق

 قفاوت نك اسم قف ليز و لب لكى :ابتوي قتال نأ كةشملا عك ب كر ؟ناش

 . اب قيلتو اهحلاصم
 سانلانف . هيف اوفلتخادقو ءرمأ (ات وب لابجلانم ىذختا نأ) ىلاعتهلوةرهاظ 4(ةيناثلا ةلأسملا)

 صأ ىلاعت هللا نم اهبلع هجوتي نأ دعي الو ٠ لوقع تاناويحلا هذهل 3 نأ دعس ال ل 22 نم

 ع ابطو زئارغ اهف قاخ ىلاعت هنأ هنم دارملا لب كلذك ىمآلا سيل : نورخآ لاقو . ىمنو
 ابسآ اي) ىلانست هلوق نيسفت ىف 'روكاذم ةلاسملا هده ىصقتسملا مالكلاو ؛ لإ 0 هذه لج

 . (كنك اسم اولخدا لقلا

 بتكىف تيأرو ؛ ةياغلاءادتب ال وأ ضيعبتلل انهه « نمو ةظفل « تارغلا لكنم ىلك مثل ىلاعت اقم“

 كلذ عقب و ىلايللا ف فيطل لط ءاوهلا ىف ثدحي هنأ وهو  هجو ىلع ملاعلا اذه ريد ىلاعت هنأ بطلا

 قاروأألا لبع ةقرفتم ةريغص ةفيطل ةيلطلا ءازجاللا كلت نوكت دقف . راجشألا قاروأ ىلع لطلا

 [ةسوسح ءارجأ اهنم عمتج ثيحب ةريثك نوكست دقو .راهزألاو

 ءافرطلا فارطأ ىلع عمتجي و ءاوهلا نم لزني لط هناف نيبحنرتلا لثم وهف «ىناثلا مسقلا امأإ

 سوسحم كلذو نادلبلا ضعب ىف

 نم تارذلا كلت طقتلت اهنأ ىتح لحنلا اذه ىلاعت هللا ملأ ىذلا وهف «لوألا مسقلا امأ و١

 ىرخأ هد اهعاوذأب ىلقتلا ت2 اذاف ؛ ان. ىدتت واهلك انو اههارفأب راج تالا قارا اا

 ءاهءاذغ اهسفنلرخدت نأ ل واح اهناإل ”كانهابضو و اتوب ىلا ابي تيهذو:ءازخالا كلو اك

 : لوي نم سانلا نمو . لسعلا وه كاذف ريثك ءىثن ةيلطلا ءازجالا كلت نم امتوبب ىف عمتجا اذاف

 ماسجالا كلت بلقي ىلا عت هنإ مث « ءايشأ ةرطعملا قاروآلاو ةبيطلا راهزالا نم لكأت لحنلا نإ

 لقعلا ىلا برقأ لوألا لوقلاو ؛ لسعلا وه كاذف ىرخأ ةرم ءقت اهنإ مث . السع اي'دب لخاد ىف

 هنأ كش الو « لكشااو معطلا ىفلسعلانم ةبيرق نيبجنرنلا ةعيبط ناف : ءارقتسالا ىلا ةبسانم دشأو

 نأ دهاشن نحف اضيأو . انهه اذكنف راهزآلاو راجشألا فارطأ ىلع عقيو ءاوهلا ف ثدحي لط

 ةقب احل كرثت لحتلا توبي نم لمعلا انتج رختسا 1ذإ اناث كلذلاو اء لسحلاب ىذنت امإ لجلا اذ

 راه اهداللاو راجشالا لع مقن ام ابتأو لسعلاب ىذتنت امن اهنأ انملعف ء اب. ىدتعت نآلجال كلذنت

 0 . الع ءاوحلا نمةعقاولا ةيلسعلا ةيلطلا ءازجاللا كلتب ىذتغت اهنآل

 ءادتبال نوكت انهه (نم) ةملك (تارعلا لك نم نك مت)'لاعت هلوق : لوقنف اذهتفرع اذإ

 . لوقلا اذه لع ضيعبتلل نوكت الو « ةياغلا



 ةيآلا «نوشر ءل او رجشلا نماود كايت دارت ٠/٠

 دحاولا كلذو ؛ ةيقبلل سيئر لاك 0 نب امفا لص نلحنلا نأ : فلاثلاو ٠ ةيكلغألا نم

 ؛ ناريطلا دنع هنولمحبو هنومدخت مهو . ةيقبلا 0 محلا ذفان نوكي و . قابلا نم ةثج مظعأ ل

 «رخآعضوم ىلإ ةيعملاعم تبهذ اهركو نم ترفن اذإ اهنأ : عبارلاو . بيجاعألا نم اضيأ كلذو

 ناخلالا كلت ةطساوبو «قيسوملا تال آو ىهالملاو روبنطلا اوبرض اهركو ىلإ اهدوع اودارأ اذاف

 ةبيجعلا ص اولا هذهب ناورحلا اذه زاتما الف ةبسي ةلاحاضيأ اذهو .اهركو ىلإ اهدر ىلع نوردقي

 ماهلالا يبس ىلعالإ سيل ةسايكسلانم عا 0 هذه لوصح ناكو « ةسايكلاو ءاكذلا ديزمىلع ةلادلا

 (لحنلا ىلإ كبر ىحوأو) اهق- ىف ىلاعت لاق مرجال ؛ ىحولاب ةببش ةلاحىهو

 (ايحو الإ هللا هملكي نأ رشبل ناك امو) ىلاعت هلوقل ءايبناألا ق- ىف درو دق لحنلا نأ ملعاو

 لاق رشبلا قح ىف ماهلالا ىنعمب و (نييراوهلا ىلإ تيحوأ ذإو) ىلاعت لاق اضيأ ءايلوآلا قح ىفو

 لكلو (لحنلاىلإ كبر ىحوأو) هلوق ىف م تاناو.حلا رئاسّقح ىفو (ىسوممأ ىلإ انيحوأو) ىلاعت

 ! ملعأ هللاو . صاخ ىنعم ماسقألا هذه نم دحاو

 سانلا لحن ىلاعت هللا نآل ؛الحن ناويحلا اذهىعس لاقي نأز وجي : جاجرلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 , زاجحلا ةغل ىف ةثلؤم ىهو « ثنؤيو ركذي لحنلا هريغ لاقو « اهنوطب نم جرخب ىذلا لسعلا

 . ءاحملا الإ هدحاو نيبو هنيب سيل عمج لك كلذكو ٠ ىلاعت هللا انأكلذلر

 : لئاسم هيفو (نوشرعي اممو رجشلا نمو اتويب لابجلا نم ىذختا نأ ) ىلاعت لاق م“

 هيف ءاحتالا نآل «ةرسفملا «نأ» ىه (ىذختا نأ) فاششكلا بحاص لاق «ىلوأالا ةلأسملا)

 هيلا نوففسكو نود ىأ (نوض ركب اعاو ردجفلا موز ءانلا سكي( ان وس را ىرقو ؛ لوقلا ىعم

 7 نار هكر نر هكدلا |ثم اهرنتلو ءارلا مض « امهب ”ىرق . ناتغل

 : ناعون لحتنلا نأ ملعاو

 ١ سانلا نم دحأ اهدهعتي الو ضايغلاو لابجلا ىف نكسيام «لوآلا عونلا .

 دارملا وه لوآلاف « سانلا تادهعت ىف نوكتو سانلا تويب نكست ىتلا «ىباثلا عونلاوإل

 ادلة ردل اعو) هلوقب دارملا وه: قاثلاو (,نجبقلا نمو اتوب لابملا نمر ىدحتا نأ ) ملوش

 . لحنلا ايالخ وهو

 الهو (نوشرعياو رجشلا نمو اتوب لابجلانم ىذختا نأ) هلوقىف «نم» ىنعمام : ليق ناف

 ؟ رجشاا ىفو لامجلا ىف ليف



 ب 2 .آلاءاتويب لابجلانم ىذختا نأل تلا لإ كبر ىحوأو» لاعتدلوق

 امو رجشلا نمو اتويب لاَيجلا نم ىذا نأ للا لإ كير سد

 929 هذ

 ازور ىعرزر دنا سو

اّرمشلا لك نم ىلع مث ©00* َنوُشرع
نم اتالم كبَر اب كلا ت

 

 موقل هيآل كلذ : . سان ا 1 :اولأ فت تاو
 ه- 2 0 39

 2ص هب لس لس

 «"102 ند

 نم ةميظعلا معنلل ديدعتو ٠ هجو نم لئالد ىه ىتا هوجولا هذه ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 نأ ةرورضلاب ملع ؛ القاع ناكنم نأ : ىنعملاو (نولقعي موقل ةيآل كلذ ىف نإ) لاق .رخآ هجو

 رداقلا هلالا دوجو ىلع املوصحت جتحيف ؛ىلاعتو هناحبس هللا الإ اهيلع ردقيال لاوحألا هذه

 . ملعأ هللاو ٠ مكسحلا

 نو.شرعي امو رجشلانمو اتويب لابجلانم ىذختا نأ لحنلا ىلإ كبر ىحوأو ل ىلاعت هلوق

 سانلل .افشهيف هناولأ فاتخم بارش اهنوط!نم جرخي اللذ كب لبس ىكلساف تارقلا لك نمىلك م“

 (نوركفتي موقل ةيآل كلذ ىف نإ

 نم نسحلا قزرلاو ركسلا جارخإو « معناا نم نابلآلا جارخإ نأ نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 اراتخم ارداق الإ ملاعلا اذمل نأ ىلع ةرهاب تانيبو « ةرهاق لئالد بانعألاو ليخنلا تارمث

 ؛ دوصقملا اذه تايثإ ىلع عطاس ناهربو عطاق لولد لحنا نم لسعلا جارخإ كإذكف . امكح

 : لئاسم ةالا فر

 دارهاو ؛ ماهلالاوهو ؛ ىحوأو ىحو لاقي (لحنلاىلإ كبر ىحوأو) هلوق «(ىلوألا ةلأسلاإ)

 هنايب و ؛ رشبلا نم ءالقعلا اهنع رجعت ىتلا ةبيجعلا لامعألا هذه اهسفنأ ىف ررق ىلاعت هنأ ماهلالا نم

 درجمب ضع ىلع اهضعب ديزبال « ةيواستم عالضأنم ةمدسملا توزبلا تا ابتأ : لولا : هود

 رطسملا لثم تاودأو تالآب الإ تويبلا كلت لثم ءانب مهنكمال رشبلا رم ءالقعلاو , اهعابط

 تاسدشملا ىوس لاكشاب' ةلكشم تناك ول تاوبسلا كلت نأ ةسدتملا ف.ترث هنأ : ىناثلاو , راج هلا

 هناف ةمدس» توببلا كلت تناكاذإ امأ « ةعئاض ةيلاخ جرف تويبلا كلت نيب امف ةرورضلاب قب هناف

 ةفيطللا ةقيقدلاو ةيفخلا ةمكحلا هذه ىلإ فيعضلا ناويحلا كلذ ,ادهاف ؛ةعّئاض جرف اهنيب امف قبال



 ةيآلا أ متجاةززو اركسهنم نوذختت» لاعت لو 51/1

 ١) انعالاو 00 1 نمو) هلوق قلعت م : ليق ناف لوألا ةلأساا 0

 كد 15 افرشع . ا اعلاو لحلا تاع زف كفي و: هردك فردا لَ

 رانا 17025 , ناب (] كس همر دع هل ع دك ةيعن

 ريصي نال“ ء ليخنلا لعال تارعلا لع فطع 00 الا) ىدحاولا لاق 4«ةيناثلا ةلأسملاإ)

 !ر لادا هل تسل ا فشفا تسللاو(تتاعيتلا تا ٠ ل : دقملا

 اًركس ركس نم ردضملاب ثيعس رثللا ركسلا : لو'الا : هوجو ركشلا ريسفت ىف ( ةئلاثلا ةلأتسملا)

 51 تاع لاو [ 2 -ا0 ت1 فز راااما را 5 وادشر دشر : رح | كفر

 . بييزلاو رمعلاو سبدلاو لخلاو

 ؟ ماعن الا ضرعم ىف هللا اهركذ فيكف ةءرحم رثلا : ليق ناف

 «ةدئاملا ةراوس ىف لزن رثا مرو . ةيكم ةروسلا هذه نأ : لو الانيهجو نم هنع اوباجأ

 اذه مازتلا ىلإ ةجاحال هنأ : ىناثلا . ةمرحريغ هيف رخلا تناكىذلا تقولاىف ةيآلا هداه لوزن ناكف

 نم رثخلاو ء اهب نيك رشملا بطاخ و « عفانملا نم ءايشالا هذه ىفام ركذ ىلاعت هنآل كلذو « خسنلا

 زيم هنأل كلذو « اهميرت ىلع اضيأ ةيآلا هذه ىف هبن ىلاعت هنإ مث « مهقح ىف ةعفنم ىهف مهتب رشأ

 00 1 كش ل06 [نسانز ر نوكك دل كل 1235 0 5 كلا ف ندا قدا ناو انك

 نوكي امنإ اذهو « ةعيرشلا بسحب انسح هنوك نع عوجرلا لاقي نأ بج.وف « ةوهشلا بسحب

 ..ةمرحت تناك اذإ كاذك

 بهذي ىح 2س اذإ رهلاو بيدزلاو بنعلا ريصع وهو ءذيبنلا وه ركسلا نأ «ىناثلا لوقلا )ل

 ةيآلاهذه نأب ججتحيو ؛ ركسلا دحولإ هللا همحر ةفينحىبأ دنع لالح وهو « دتشي ىتح كرتي مث هاثلث

 ردا نأ لع تنادحلا لدو «ةمملاو مانالا ضرعم ىف هرث ذ ىلاص] هنآل لالح ركسلا نأ لع لدن

 نم لكو « رخل ريغ ائيشركسلا نوكب نأ ىضتقي اذهو «اهنيعل مارح رخغا» مالسلا هيلع لاق مارح

 , خوبطملا ذيبنلا هنإ لاق ةرياغملا هذه تيثأ

 : رعاشلا لوقب هيلع جتحاو : ةديبعوأأ هلاق . ماعطلا وه ركسلا نأ «ثلاثلا لوقلاوإل

 اركس ماركلا ضارعأ تلعج

 تلعج كنأ ىنعملاو « ماعطلاب هنم هبشأ رثخلاب اذ 0 لاق ؛ كل اماعط مهمذ ا ىأ

 ا مهضارعأ قيزتو سانلا ةبيغب هفغش عج هنأ : ىنعملاو : ماركلا ضارع ا

 دك 2 يلا يي



 ”/ ةبالا « أ 82 هزم نوذخت# بانعالاو ليخنلا تارك نمو» ىلاعت هلوق

 اصلاخ نبللا كلذ ريصي قيرطلا اذهف ؛ جرخم ملو لخادلا ىف سبتحا افشك ناكام لكو ؛ جرخ

 ناف ؛ صملا ىلإ ىصلا كلذ مهلأ ىلاحت هنأ : سداسلا . نييراشلل اغّئاس ىصلا ندب اًهفاوم

 نأ الولف ٠ ملل نع اهلا ىف ىصلا كلذف ىصلا 0 ةيلح تمقلأ املك مألا

 عافتنالا لصحب ملالإو ٠ صوصخملا لمعلا كلذ ريغصلا لفطلا كلذ مهأ مي محرلا راتخلا لعافلا

 قلخامتإو « مدلا ةلضف نم نبللا قلخ امن ىلاعت هنأ انيب انأ : عباسلا . ىدثلا ىف نبللا كلذ قيلختب

 نم مدلا قلخ ىلاعت هللاف ا بشعلا تلواثت امل ةاشلاف ٠ 0 هلوانتي ىذلا ءاذغلا نم مدلا

 ءازجأ هيف تلص> نبللا نإ مث ؛ مدلا كلذ ءازجأ ضعب نم نيللا قاخ مث , ءازجالا كلت فيطل

 « ايطرأدراب نوكي ةيئاملانم هيف امو ؛ ابطر ًاراح نوكي نهدلانم هيفاف ؛ ةداضتم عُئابط ىلع ةثالث

 هتل وانت ىذلا بشعلا كلذ ىف ةلصاح تناكام عئابطلا هذهو ء اسباي ًادراب نوكي ةينمجلا نم هيف امو

 هنأ عم . ةلاح ىلا ةلاحنمو ةفص ىلا ةفص نم باقنت لازتال ماسجألا هذه نأ اذ-م رهظف ؛ ةاشلا

 تدحت امن لاوحاللا هذه نأ رهظي كلذ دنعو ء اضعب ارضعب لكاشي الو اضعب ايضعي بشانأل

 تارذعيمج ديشل نم ناحبسف 4 دايعلا حاصمقفو ىلع ماعلا اه لاوحأ ريد ع ميكح لعاف ريب دن

 . نيهاعلا بر هللا كرابت_مالاو قلخلا هل . هتمحرو هتيكح ةياهنو هتردق لاب لفسالاو ىلعألاولاعلا

 (هغيسي داكي الو) هلوق هنمو . هبحاص هغاسأو

 راتخلا عناصلا دوجو ىلعل دي اك نبللا ثودح رابتعا : قيقحتلا لهأ لاق 4( ةسماخلا ةلأسملا)

 ناويحلا هلكأي ىذلا بشعلا اذه نآل كلذو ء رشنلاو رشحلا ناكمإ ىلع لدي كاذكحف . هناحبس

 هلكأ اذام ءابشعو اتابن نيطلا كلذ بلقف « اريبدتر يد ملاعلا قاف ء ضرأألاو ءاملا نم دلوتي امنإ

 ريد مث ءانبل مدلا كلذ بلقف رخآ اريبدت ريد مث ءامد بشعلا كلذ بلف رخآ اريبدت ربد ناويحلا

 هذه بلقي نأ ىلع رداق ىلاعت هنأ لع لدي اذهف . نبجلاو نهدلا نبللا كلذ نم ثدخ رخآ ارييدت

 ارداق نوك نأ اضيأ عنتمي مل كل ذك ناك اذاف ةلاح ىلإ ةلاح نمو ؛ ةفص ىلإ ةفص نم ماسجألا

 رابتعالا اذهف ء كلذ لبق تناك اك لقعلاو ةايحلا ةفص ىلإ تاومأالا نادبأ ءازجأ بلقي نأ ىلع

 1 ملعأ هللاو عنتم ريغ نكمت رمأ ةمايقلاو ثعبلا نأ ىلع هجولا اذه نم لدي

 هنأ معا مانسح اقزرو اركس هنم نوذختت بانعالاو ليخنلا تارمث نموإل ىلاعت لاق مث

 , تانئلا عفانم ضعب ةيآلا هذه ىف ركذ ؛ ٍةمدقتملا ةيآلا ىف ٍتاناومحلا مفانم ضعب رمال

 : لئاسم هيفو



 دل نيب راعلا انتانن اصلا الو ىلاعت هلق هم

 نوكي اهرابتعاب ىلا تافصلاب هفاصتاو ىدثلا ىف نبللا ثودح نأ معا 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 رس دتب الإ لصح ال ع لقعلا يرصدهشي 0 ةعل لب "ا ةيبج ّ ىلع لمتشمىصلا ةيذغتل اهفاوم

 انك هديل كرفس ىلا ولخ لاكن هنأ ٠١ لوألا < هاوجاو قد ةئاين او ؛ ميحرلا ريدملاو مكسحلا لعافلا

 حرخالايلك اقايطنا ففنملاكلذقبطنا ةقيقر ةبرش وأ ءاذغنافالالوانت اذاف . ءاذغلالّمُث هنم جرخب

 50| فافصام طدحتاو ةددملا ف .ةفاضمما لك نأ ىلا وزرقملاو لوك الأ "كلذ نعام ىث اهنم

 نكمال قل بئاجعلا ند اذهو 2 لقنلا كاذ هك4ذه لزنيرو كل كلذ حتفني ذئنيخ ' كانه لمشثلا قبو

 قطنا ةلصاح ةَّدعْللا َْق أ لعل ءاقب للا ةحاخلا 1 ىم د «ميكحلا لعافلا ريب دس الإ أطلوصح

 ةرات قابطنالا لوصخ ؛ متتفنا ةدعملا نع مسجلا كلذ جورخ ىلا ةجاحلا تاصح اذاو . ذفنملا كلذ

 الو ؛بورشملاوأ لوك أملا كلذ ىف ةلصاحلا ةفيطللا ءازبجألا بذجت ةوق دبكسلا ىف عدوأ ىلاعت هنأ

 الو ؛لقثلا ىه ىتلا ةفيثكلا ءازجاللا كلت بذجت ةوق ءاعماألا ىف قلخو . ةفيثكلا ءازجالا بذحب

 اذه ماظن دسفلو ندبلا ةحاصم تفلتخال سكعلاب مالا ناك ولو . ةتبلا ةفيطالا ءازجالا بذجب

 ةفيطالا ءازجاألا كلم نأ ىّتح , ةخناط ةمضاه ةوق دبكلا ىف عدوأ ىلاست هنأ : ثلاثلا . بيكرتلا

 ةوق لاحطلا ىفو ؛ ءارفصلل ةبذاج ةوق ةرارملا ىف عدوأ ىلاعت هنإ 6 ”رامد؟قلقتت و هيككلا رق خيبطنت

 . ندبلا ةيذغتل قفاوملا ىفاصلا مدلا قب ىت> « ةيئاملا ةدايزل ةبذاج ةوق ةيلكاا ىفو ؛ ءادوسال ةبذاج

 3 ميلعلا ميكحلا ريدعتب الإ نكي ةيصاخلاو ةوقلا كلت ءاضعالا هذه نم دحاو 06 صيصختو

 هيلا رفاو بيصن مدلا كلذ نم بصب مالا محرر ّق نينجلا نوك ىذلا تقولا ُْق نأ : عبارلا

 كإذ بصد محرلا نع نينجلا كاذ لصفتا اذاؤ 1 هدايدزاو دلولا كإذ ءاضعأو عل هذأم ريصل قى

 بيصنلا كلذبصنيمل دلولا ربك اذاف . هل ءاذغ نوكيىذلا نبللا هنم دلو تيل ىدثلا بناجىلإ بيصنلا

 تقو لكىف مدلا كلذ بابصناف « ىذغتملا ندب عو# للع بصني لب ؛ ىدثلا ىلإ الو محرلا ىلإ ال

 : سماخلاو . ميكسحلا راتخلا لعافلا ريبدتبالإ قأتبالةكملااو.ةحلصللل اقفاومابابطنا رحآوضع ىلا

 ثيحابلعجو 08 ةقيض ماسمو ةريعص ايو ىدتلا ةيل>-ىف ىلاعت ا عرضلا ُّق نبللا دلو 5 2 نأ

 كلت تناك املو  ةقيضلا ماسملا كلت ىف اهنع نبللا لصفتا ةيلملا كلتب بلحلا وأ صملا لصتا اذإ

 ةفيثكلا ءازجاللا امأو « ةفاطللاو ءاقصلا ةناغىف ناك ام الإ اهنم جرخبال ذئئيخ ءادج ةقيض ماسملا

 بوقثلا كلت ثادحإ ىف ةمكملاو . لخادلا ىف قبتف ةقيضلا ذفانملا كلت نم جورخلا اهنكعال هناف

 اهل ناك اكل كما 7" ءافضللاك كلذ نركب نأ "ىذتلا هيلحت ناار" ىةعضلا دفاكتملا او, ةيعضلا

ْ 



 5م ةيالا«مدو ثرف نيب : نم هنوطب ىف ام مكيقسنو ىلاعتهلوف

 , ةيئاملاةدايزو ءادوسلاو ءارفصلاب اطولخم مدلاكلذ نوكيو « ىناثلا مضطا وه ك كاقنج انودووت

 امأو . ةلاثملاىلإ اهتهو.ء ةلكلا لإ ءاللاو: لاحطلال] ءادوسلاو.(ةرارملا ل] بهذ ا فصلا اخأ

 ؛ ثلاثا مضملا لصحي كانهو ء دبكلا نم ةتبانلا قورعلا ىهو ؛ ةدروألا ىف لخدي هناف مدلا كلذ

 ىددغ ل عرضلاو ؛ عرضلاىلإ قورعلا كلت ىف مدلا بصنيف ةريثك قورععرضلا نيب ودبكلانيبو

 ةروصنم ضيبألا ورلا ىددغلا محللا كلذ ىلا هبابصنا دنع مدلا ىلاعت هللا بلقيف ضيبأ وخر

 . نبالا دوت ةيفيك ىف حرحصلا لوقلا وه اذهف نبللا ةروص ىلا مدلا

 ؟ نبللا هنم لصح مل لف ر 5 نلا ناورحلا ىف ةلصاح ىتاعملا هذهف : لبق ناف

 ركذلاجازف ؛ هتحاصمل قفاوملا هب ق'اللا هجولا ىلع ءىث لك ريبدت تضتقا ةيحلالا ةمكسحلا : انلق

 ةيكحلاو ءابطر ادراب نوكي نأ 3-5 قدا جازهو , اسباي اراح نوكي نأ بحي ناويح لك نم

 تابوطرلا ديزمب ةصتخم ىلا نوكت نأ بجو ؛ ىقنآلا ندب لخاد ىف نوكتيامنإ دلولا نأ هيف

 تابوطر ىثنآلا ندب ىف لصحب نأ بجوف ؛ تابوطرلانم داوتي امإ دلولا نأ : لوألا : نيهجول

 ددمتلا الباق مالا ندب نوكي نأ بجو ربك اذإ دلولا نأ : ىناثلاو . دلولا ]وتل ةداه ريضتل ةريثك

 عستيف ؛ ددمتالل الباق اهندب ناك مالا ندب ىلع ةبلاغ تابوطرلا تناكاذاف ؛ دلولا كلذل عسني ىتح

 . ةمكحلا هذهل تابوطرلا ديزم ناويح لك نم ىثالا ندب صخ ىلاعت ةنأ انركذ امب تثق كلؤلل

 لاصفتا دنعف ؛ مالا محر ىف ناك نيح نينجلا سب دايدزال ةدام ريصت تناكىتلا تابوطرلا نإ 2

 . ريغصلا لفطلا كلذ ءاذغل ةدام ريصيل عرضلاو ىدنلا ىلإ بصنت نينجلا

 لصاح ريغ ىثناألا قح ىف مدلا نم نبللا دلوتي هلجاأل ىذلا ببسلا نأ عاف اذه تفرع اذإ

 قكفلا' نيظو د كدخلا قدك ف

 نأوه (مدو ثرف نيب نم) هلوق نم دارملا : اولاق نورسفملا : لوقف ريوصتلا اذه تفرع ادإ

 نبللاو :هالعأف نوكي مدلاو ءشركلا لفسأ ىف نوكي ثرفلاف ؛دحاو عضوم ىف دلونت ةثالثلا هذه

 اك ول مدلا نآلو : ةبرجتلاو سحلا فالخ ىلع لوقلا اذه نأ ىلع انللد دقو ء طسولا ىف نوكي

 : لوقنفنحن امأو . اءطق لطاب كلذو مدلا ءَقب نأ ءاق اذإ بحي ناكش ركلاو ةدعملا لعأ ىف دلوتي

 ةفيطالا ءازجاللا نم دلوتباسعإ مدلاو ؛ مدلا ءازجأض عب نمدلوتي امإ نبللا نأ وه ةيالانم دارملا

 تناك ىتلا ءازجاللا نم دل وتم ناللا اذهو ؛ شركلاىف ةلصاحلا ةلو 51 ءايش الا وهو ؛ ثرفلاىف ىلا

 ءازجالا كلت نع ىلاعت هللا هافصف « ايناث مدلا نيب امف ةلصاح تناك مث ءال وأ ثرفلا نيبامف ةلصاح

 هانلصخلام اذهف., لفللا ندل اًهفارم أل تراصااه راك تافصلا امف قاخو ٠ هظيلغلا ةفشكلا

 1 لعأ هللاو ٠ ماقملا اذه ىف

 نير وو



 ةيآلا «ةربعل ماعنألا ىف مل نإ ود 00 5ع

 ) ةسن) 1 كارا 37 :-ندفحتو رولا ل 1 أرق (لوألا ةلأسملا)

 ىلاعتلاق هيقسأ ىور ىتح هتيقس لوقت ةرهاظهتجخل نونلا حتفنم امأ, حتفلاب نوقابلاو“ _ مضل

 مض نمو (اهمح ءام اوقسو) لاقو (نيقسيو ا ىذلاو) لاقو (اروهط ابارشم مر مهاقسو)

 كوك انيقسأف) هلوقو (اتأرف ءام مانيقسأ و) هلوقك ابارش هل لعج اذإ هاقسأ كلوق نم وهف نونلا

 ؛ ماد برش هنآل لاق مضلا ديبع الا الار ١ ١ اعسلاك هتماذإ و هترثك ىف ءانلطح نأ رانهق ملا

 . تيقسأ ماقملا اذهىف لاقي امرثكأو

 امم لاقي نأ بجاولا ناكف ماعنالا ىلإ دئاع ريمضلا (هنوطب ىف ا) هلوق (ةيناثلا ةلأملا)

 « عمج ةدافالعضو درفم ظفل ماعنالا ظفل ن) لولا اهرد رهف كري ردنلا هدو . اع رطل

 وهو ؛ دحاولار يمض هريمض نوكيف درفم ظفا ظفللا بسح وهف ؛ معنلاو رقبلاو موقلاو طهرلاك

 "رار ىف | لاق بسلا ادهلف . ترانا وهو ٠ عما ريمض هريض نوكيف عمج ىنعم لاب سحب و «ريكذتلا

 ما اذهو « انركذام نوطي ىف ىأ (هنوطب ىف) هلوق ىناثلا (اهبنوطب ىف) نينمّوملا ةروس ىف لاقو

 ب (ىبر اذه لاق ةغزاب سمشلا ىأر اءلف) ىلاعت لاق . نآرقلاف عئاش اذه : دربملا لاق . نال

 ربل اذه 25 يأ( مك د ام نق ةركاذي هده نإ ر كاقو ؛ نر علاطلا ءىثلا اذه

 ءزوحب الف ؛ايقيقح هثينأت نوكي ىذلا امأ « قيقحريغ هثينأت نوكيامف زو<امإ اذه نأ ملعاو

 هلمحت نأ ريدقت ىلع تبهذ كمالغ الو , بهذ كتيراج لاقي نأ مالكلا مقتسم ىف زوجبال هاف

 . نيل تاذاهلك سيل ذإ نبللا هنوطب ىفام مكيقسن : ريدقتلاو « ارامضإ هيف نأ : كلاثلا . ةئدلا ىلع

 - لف هنأ سانعنبا نع 7 نع ىلكلا ىور . شركلا نيجرس : ثرفلا 4 ةثلاثلا ةلألا)

 قورعلا ىف مدلا ىرجيف « انبل هطسوأو امد هالعأو ائرف هلفسأ راص شركلا ىف فلعلا رقتسا اذإ

 (اصلاخ انبل مدو ثرف نيب نم) ىلاعت هلوق وه كاذف ءوه اي ثرفلا قميو ؛ عرضلا ىف نبالاو

 . ثرفلا الو مدلا هبوشي ال

 هذه ناف سحلا هيلع ليلدلاو ؛ شركلا ىف ةتبلا نادلوتيال نيللاو مدلا : لوقي نأ لئاقلو

 نبللاو مدلا دلوت ناكولو ؛انبل الو امدال اهشرك ىف دحأ ىأر امو ؛ ايلاوتم احذ حبذت تاناودجلا

 هذانقا لغ ةدهاشملا تلد ىذلا ءىثلاو « لاوحاألا ضعب ىف كلذ دهاشي نأ بجول شركلا ىف

 ”اناظإ اكن ينم لا فلعلا كلذ لو ءاذغلا لوانت اذإ.ناؤيحلا نأ قالب": هلا ريضم او :

 ايفاص هنم ناك اف هيف لوألا مضحلا ل صحو خبط اذاف ءاهريغو ماعناألا نم ناكنإ هشرك ىلإو

 اهيف خبطني دبكلا ىف هنم لصحب ىذلا كلذ مث ءءاعمأللا ىلإ لزن افيثك ناك امو « دبكسلا ىلإ بذجبا



 تمس :يآلاءامتوم دعب ضرأللا هب ايحأف ءام ءاهسلا ن م ىلاعت هلوق

 هال كسه م 6 رشة الا ةرش
 نمدن وطب ىف اى - أزل مدتألا وكت ذإر »توت 0

 ليخنلا ت تاره نمو يكد نيراشلا اغئاس اصلاخ ات مدو ل نيب
 هرب ل 2

 5 كلذ ف 9 و ةذرو ا رك 0 م نود بام

 هر رت

 بع رخ <02

 «<ا/د نولقعل

 موقل ةيآل كلذ ىف نإ اهتوم دعب ضرآلا هب ىحأف ءام ءامسلا نم لزنأ هللاو إل ىلاعت هلوق

 نيبراشال اغنام اصلاخانبلمدو ثرف نيب نم هنوطب ىف ام مكيقسن ةربعل ماعنآلا ىف 2 نإو نوعمسي

 ( نولقعي مول ةيال كلذ ىف نإ انسح اقزرو اركس هنم نوذختت بانءآلاو ليخنا تارك نك

 تايهلالا : ةعبرأ لوصأ ريرقت ميظعلا نآرقلا اذه نم مظعألا دوصقملا نات كة معا

 ررقت ةعبرألا لوصآلا هذه نم مظعألا دوصقملاو ء ردقلاو ءاضقلا تابثإو « داعملاو تاوبنلاو

 ريرقت ىلإ داع رافكلا ديعو ىف لوصفلا نم لصف ىف مالكلا دتما املك ب بسلا اذهلف ؛ تايهلآلا

 مارجألاب أدتبا تايهلالا لئالدركذ دارأ امل ىلاعت هنأ ةروسلا هذه لوأ ىف انركذ دقو ؛ تايحلآلا

 «ضرالاو رحيلا لاوحأ رث دب سعر تابلا ؛ عبرو ؛ ناويحلاب ت تلثو « ناسنالاب ىنأو , ةيكلفلا

 لزنأ هللاو) لاف تايكلفلا ركذي الوأ أدب دب لئالد رررقت ىلإ داع امل ةيآلا هذه ىف انههف

 ءاملا هنم لزني هجو ىلع ءامسلا قلخ ىلاعت هنأ : ىنعملاو (اهتوم دعب ضرالا هب ىحأف ءام ءامسلا نم

 رعلاو روتلاو ريش !او عرزلا تابن ضرأألا ةايح دارملاو ء ضرآألا ةايحل اببس ءاملا كلذ ريصيو

 . ةريثك ارارم هانركذ دق لئالدلا هذه ريرقتو عفنيال ناكنأ دعب عفني و ءرمشيال ناك نأ دعب

 هبلقب عمسي مل نم نآلل ربدتو فاصنإ عامس (نوعمسي موقل ةيآل كلذ ىف نإ, ىلاعت لاق م

 . عمسل مل مصأ هناك

 تاناويحلا لاو-أبئاجعب لالدتسالا تايآلا هذهىف ةروكذملا لئالدلا نم «ىلاثلا عونلاو +

 ةربعل) هلوق ىف ةربعلا ىنعم انركذ دق (هنوطب ىف امم مكيقسن ةربعل ماعنالا ىف كل نإو) هلق قع

 : لئاسم هيفو (راصبالا قو



 2 | ةيفال رداتخا ئذلا مهل نيبتلالإ باتككلا كيلع انلزنأا مود ىلاعتهلوق هذ

 . بولطملا وهف ىلاعت هللا وه ناكنإو . لسلستلا مزل رخآ اناطيش ناكنإ ناطيشلا

 هلوقبو ةكم رافك هنم دارملا نأ : لوآلا : نالامتحا هيفو 4 مويلا مهيلو وهف ىلاعت لاق م“

 ىلع نوكيف ٠ كلبق مالا رافكب لعف م ؛ كنع مهفرصو مثءاوغإىلوتيو ناطيشلا ىأ (مويلامهلو وهف)

 مويلاب دارأ هنأ : ىناثلا . ةكم رافك نع رابخالا ىلإ هيضاملا مالا رابخأ نع عجر ريدقتلا اذه

 مويلا مسا قاطأو « ةمايقلا موي مهلامعأ مهل نيزي اورفك نيذلا كئلوأىلو وهف لوقي : ةمايقلا موي

 كلذ مهل ىلو 0 وه (مويلا مهيلو وهف) هلوق نم دوصقملاو « مويلا كلذ ةرهشل ةمايقلا موي ىلع

 سلالة نأ !وأرو“ مهب هلو زنك ناطيشلاب لزندقو باذعلا اونياع اذإ منال كلذو ءرصانالو مويلا

 م ؛ ةيرخدلا هجو ىلع مويلا كيلو اذه : مهل لاقي نأ اوخيوي نأز اج ؛ هنم مهل لكلا مدل

 باتكلا كيلع انلزنأ امو) لاقف ةلعلا حازأو ةجحلا ماقأ دق ديدشلا ديعولا اذه عم نأ ىلاعت ركذ

 : تا هنا( ةحرو ىدهو هنف اوفلتخا ىذلا م نيل الإ

 نآرقلا اذه تانايب ةطساو مهل نيبتل الإ نآرقلا كيلع انلزن :أ٠1 انأ : ىنعملا (ىلو ألا ةلأسملا)

 ديحوتلالثم «نيدلاوه « هيفاوفلتخاامو ؛ ءاوهألاو للملا لهأ ثنوفلتخاو ءاهيف اوفلتخاىتلا ءايشألا

 ةريحبلاك لحتءايشأ اومرح مهنأل ثم ؛ ماكحالا لثمو « هيفنو داعملا تابثإو ردقلاوربجلاو كرشلاو

 . ةتيملاك مرح ءايشأ اوللحو امهريغو ةيئاسلاو

 تايآ هريظنو «ضارغألاب ةلاعمىلاعت هللالاعفأنأ لعل دت (نيبتل) هلوقىف ماللا «ةيناثلا ةلأسملا ١)

 (نودبعيلالإ سناآلاو نجلا تقلخ امو)هلوةو (سانلا جرختل كيلاهانل ننأ تاتك ):هلوق اهنم ةريثك

 . ليوأتلا ىلإ هفرص بجو ليلعتلا عانتما لقعلاب تبث امل هنأ : هباوجو

 هلوق لحب ىلع نافوطعم (ةمحر و ىده) هلوق : فاشكلا بحاص لاق ثلا كا ةلأسملا)

 ماللا تلخدو « باتكلا لزنأ ىذلا العف امهنأل ءاممهل لوعفم هنأ ىلع ابصتتا امهنأ الإ (نيبتل)

 العف نراك ام هل الوعفم بصتني امتإو « لزأملا لعف ال بطاخملا لعف هنأل (نيبتل) هلوق ىف

 . لعافلا كلذل

 هنوك ىفنيال « نونمؤي موقل ةمحرو ىده هنوكب نآرقلا فصو : ىلكلالاق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 لكل ىده هنوك قنيال (نيقتملل ىده) ةرقبلا ةروس لوأ ىف ىلاعت هلوق نأ ؟« لكلاق> ىف كلذك

 ركذلاب نينمؤملا صخ امتاو (ناقرفلاو ىدهلا نم تانيبو سانلل ىده) هلوق ىف هركذ م« سانلا

 هراذناب عفتنا امنإ هنآل (اهاشخي نم رذنم تنأ امنإ) هلوق ىف اك ءهب اوعفتتاف هولبق مهنأ ثيح نم
 أي

 : ملعأ هللاو . طقف موقلا اذه



 6 ةءالا «ةبأد نم اهماع كرت "امو لاعت هوكي

 نأ امإ ماكحالا تابثا ىف هب كسمتي ىذلا سايقلا لوقن مث « ةمايقلا موي ىلإ ا عئاقولا عيمج
 ىلاثلاو ؛ هنع دي لصالا اذه نآل ؛ لطاب لوالاو . اهفالخ 0 أ ةدعاقلا هذه قفو للع نوكي

 . ملعأ هللاو سارقلا ىلع حجار صنلا نآل ؛ لطاب
 . ىلاعت هلل العف تسيل ىصاعملاو لظلا نأ ىلع ةلاد ةيالا هذه : ةلزتعملا تلاق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 اوي ولو) لاف .هسفن ىلإ هفاضأامو « مهلإ دابعلا لظ فا ذاضأ ىلاعت هنال ءدابعلل ةلاعفأ نوكت لب

 7 ؛ ىلاعت هللا نم املظ اهب مهتذخاؤم تناكل ىلاعت هلل الخ ناكولف اضيأو (مهملظي سانلا هللا

 اك لدياو ::اولاق قرأ ناك ملظلا نع اهزنم نوكي نأيف ؛ ةيآلا هذه ىف ملظلا نم دابعلا ىملاعت هللا

 م ةيلعلا ىلع لدت هيف ءابلا (مهملظب) هلوق نأ باقعلاو باوثلا بوجو ىف ةرثؤم مهلامعأ نأ لع
 ( هللا اوقاش مهنأب كلذ) هلوق ىف

 . ملعأ هللاو . هديعنالف ارارم هانركذ دق لئاسملا هذه ىف مالكلا نأ ملعاو

 باودلا عيج كالهإ بجوي ملظلا ىلع سانلا مادقإ نأ ىلع لدي ةيآلارهاظ (ةعبارلا ةلأسملا)

 ؟ سانلا لظ ببسب ابك الهإ زوجي فيكف ؛ بنذ اهنع ردصي مل ةبادلا نآل ؛ زئاج ريغ كلذو

 : نيهجو نم هنع باوجلاو
 . باودلا عيمج لوانتي . ةباد نم اهرهظ ىلع كرتام : هلوق نأ ملسنال انأ (لوآلا هجولا)

 لجعل ةيصعمو رفك نم اوبسك امب هللا مذخاؤي ول دارملا نأ : هنع ىنابجلا لع وبأ باجأو

 باذعلاقحتسينم «ئابآ دحأ ىفوالإ ادحأ ال هنأ مواعملانم مث « لسن مل قبال ذئنيحو ٠ مبك اله

 بجو اولطب اذإو « سانلا نم دحأ ملاعلا ف قبيال نأ همزلي ناكف « مهلسن 7 دقف اوكلله اذإو

 اذهف . مهحلاصمو دابعلا عفانل ةقواخم باودلا نآل « اضيأ باودلا نر .رضادحأ قمل نأ

 . نسح فيطل هجو

 ناكف «باودلاو سانلا رئاسلبع اضيأ درو ةملظلا ىلع درو اذإ كالحلا نأ «ىاثلا هجولاوإل

 نامز ىف ةعقاولا هذه تعقو دقو . اناحتمأ مثريغ ق> ىو « اباذع ةيلظلا قح ىف كالحلا كلذ

 . مالسلا هيلع حون

 قبنال ناكف تبنلا عاطقنا هعاطقنا ىفو رطقلا عطقنال مذخآ ول ىلاعت هنأ (ثلاثلا هجولاوإل

 ,هسفن الإ رضيال ملاظلا نإ لوي الجر عمس هنأ : هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نعو : ةباد اهرظ ىلع

 داك : هنع هللا ىضر دوعسم نبا نعو « ملاظلا ٍلظب توَهل اهركو ىف ىرابحلا نإ لب هتلاوال :لاقف

 ةظفل نأ ميلست ىلع ةعرفم باوجلا نم ةثالثلا هوجولا هذهف ٠ مدآ نبا بنذب هرحج ىف كلب لعجلا

 , باودلا ع لوانتي ةبادلا



 ةيآلا « مهبلظب سانلا هللا ذا, ولو» ىلاعتهلوق ة/ا

 باتكلا انثروأ مث) لاق ىلاعتهناآل نيملاظ اوسيل سانلا لك نأ ليلدلاب تبث : باوجلاو

 3 نم دابعلا نف ىأ (تاريخلاب قباس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل ملاظ مهنف اندابع نم انيفطصا

 نا! انف مسقتلا كلذ دسفل املاظ قباسلاو دصتقملا ناك ولو « قباس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل

 وال ىلخلا لك لاقي نأ زوجا 0 لكلدلا اذه كين , نيملاط اول نيقباسلا و ندصتقملا

 ةاصعلا لك امإ (سانلا هللا ذخاؤي ولو) هلوق ف نوروكذملا سانلا : لوقنف اذه تبث اذإو

 اذه ىلعو . تانبلا هلل اوتبثأ نيذلا نمو نيك رشملا نم مركذ مدقت نيذلا وأ باقعلل نيقحتسملا

 . ملعأ هللاو . لالدتسالا طقسيف ريدقتلا

 : لاقف ؛ ةمرحلا راضملا ىف لصاألا نأ ىلع ةءآلا هذهب جتحا نم سانلا نم «ةيناثلا ةلأسملا )

 مهنم رداص مرج ىلع ءازج نوكي هجو ىلع اعورشم نوكي نأ امإ ناكل اعورشم ررضلا ناك ول

 . الصأ اعورشم نوكيال نأ بجوف ؛ نالطاب نامسقلاو ؛ هجولا اذه ىلع الوأ

 اهرهظ ىلع كرت ام مهملظب سانلا هللا ذخاؤي 4 ىلاعت هلوقلف ؛ لوألا مسقلا داسف ناي امأ

 ! كاع ءاهش ال ١ ىفلا ءافتال كعضو هاولو ةملكا نأ: لولا : نيهجو نمد لالدتن الا و . ةناذا نم

 مهملظب مذخأ ام ىلاعت هنأ ىضتقي . ةباد نم اهرهظ ىلع كرتام مهبلظب سانلا هللا ذخاؤيولو : هلوقف

 مهبلظب سانلا هللا ذخأ ةمزال نأ ىلع ةيآلا تلد امل هنأ : ىناثلاو . ةباد نم اهرهظ ىلع كرت هنأو

 بجوف « نيريثك باود اهربظ ىلع كرت ىلاعت هنأ دهان انإ مث « ةباد اهربظ ىلع كرتيال نأ وه

 ىلع ةعورشم راضملا نوكست نأ زوحب ال هنأ اذهب تبثف « مهملظب سانلا ذخا يال ىلاعت هنأب عطقلا

 : مكارجلا نع ةيرجأ عقت هجو

 ١ قباس مرج نع ةيزجأ عقي هجو ىلع ال ءادتبا اعورشم نوكي نأ وهو 4(ى ثلا مسقلا امأو «

 تايآب اضيأ اذه دك أتيو . اقلطم راضملا ميرحت ةيآلا هذه ىضتم نأ تبثف . عامجالاب لطاب اذهف

 نيدلا ىف يلع لعج امو) هلوةكو (اهحالصإ دعب ضرأألا ىف اودسفت الو) ىلاعت هلوةك ىرخأ

 رارضالو ررضال» مالسلاهيلع هلوقك و (سعلا مب ديريالو رسيلا ب هللا ديري) هلوقك و (جرح نم

 لصاللا نأ رابخالاو تايآلا هذه عومجمب تبثف «اءلسم رض نم نوعلم» هلوقكو «مالسالا ىف

 اصن اندجو ناف « هوجولا لك نم ررضلا ىلع ةلمتشم ةثداح تعقو اذإ : لوقنف ؛ ةمرأ ا راضملا ىف

 ءانب ةمرحلاب هيلع انيضق الإو « ماعلا ىلع صاخلل امبدقت هب انيضق اعورشم هنوك ىلع لدي اصاخ

 بجو ناسناللا هديريام لكن أ لع لدت ةدعاقلا هذه لاق نم مهنمو .هانررق ىذلا لصآلا اذه ىلع

 ههركياملكو لصالااذهىضتقم عورشهريغررضلاو ءررض هنم عنملا نآل . هقحىفاعورشم نوكينأ

 عورشم ريغ ررضلاو ررض هدوجو نآل مرحب نأ بجو ناسنالا ٠ لوانتي لصألا اذه نأ تبثف



 ةنآأ/ ةيآلا «ةباد نم اهملع ك رتام مهبلظي سانلإ هتاذخا واو زل قامت هلوق

 مهرَحَوب ن لو باد نم الع َك رام مهملظب سانا هلا َذخاَ 0
 مان. جسور ناسا 022 تع عش ماس هس ىرت

 هد ومدي عا َنورخاَتسيال مب تا اج ادق ىَمَسم لَجأ لإ
 ص

 0 1 0 ١ هس ركالهس م

 ا 0 0 َبذَكَلا مهتسأأ فصَتَو َنوُهَرْكَيَم هلل نواعحيو

 راس لس يي سس ل 6 2 2262 م 2ر2 هَ

 مهل نيف كلبك نم م 8 ل اَنلَسرَأ 0 هللا فيرس 0 وم مهناو رانلا مه نا

 مرثس سهو رثا اع م ب

 كانا امو 0 ملأ َباَذَع م كل أ مهل و ريق مهام نطل
 را رز 6 تتعب رع رش

 ١> يل م أ َمْحَرَو ىدهو هيف اوُلَْما ىذلا م .1 نيبنل الإ باَتكلا

 1 ىلا رخل 77 نم ا ملعكرتام مهملظب سانلا هللا ذخاب ولو ل ىلاعت هلوق

 مهتلسلأ فصتو -ةروفرك أم هلل نولعجبو نومدقتسي الو ةعاس نورخأتسيال مبلجأ ءاج اذاف

 نيزف كلبق نم ممأ ىلإ انلسرأ دقل هللات نوطرفم مهنأو رانلا مه نأ مرجال ىنسحلا مل نأ بذكلا

 ىذلا مهل نيبتل الإ باتكلا كيلع انل زنأ امو ملأ باذع مهو مويلا مهلو وهف مهلامعأ ناطيشلا مل

 *“ نونمؤي موقل ةمحرو ىدهو هيف اوفلتخا

 ناقكملا الة ليك هنأ 00 مبقو مثرفك ميظع موقلا نع ىح امل ىلاعت هنأ عا

 اسم ةيآلاىفو ؛ مركسااو ةمحرلاو لضفلل ًاراهظإ ؛ةبوقعلاب مهلجاعيالو
 نخا وا لاح ةلوش 0 مهملع ءايبنالا ةمصع ىف نونعاطلا جتحا «ىلوالا ةلأسملا إن

 (مهيلظي سانلا هللاذخايولو) لاق هنأ : لوألا : نيهجو نم (ةبادنماهملع كرتام مهملظب سانلا هللا

 1 ناسنإ لك نوك ىضتقي اذهف « ىصاعملا نم ملظلا نأ كش الو « سانلا لك ىلا ملظلا فاضأف

 6 ىاثلاو ش6 ة.صعملا و بنذلاب نين مهنوك بجوف 3 سانلا نم مالسلا مهءاع ءابدن الأ و 2 ةيصعملاو بنذلاب

 تآ وهن ضرالارهظ ىلع ناك ن :م لك نأ ىضتقي اذهو . ةباد نم اهرهظ ىلع كرتام : لاق ىلاعت هنأ

 مالسلا مهيلعءايبناألا : انلق اذإ امأ . سانلا لك ءانفإاملاظ ناك نملك ءانفإ نم مزلي ىتح ؛ بنذلا و لظلاب

 قبال نأو «سانلا لكءانفإ نيملاظلا لكانفإ نم مزليال ذئنيحو . مهوانفإ بحيالف لظ مهنعردصي مل

 . كلذك اونوكي وأ ءايبناآلا نما وناكءاوس نوملاظرشبلا لك نأ انماعمزل املو ؛ةباد ضرأالا رهظ ىلع

 نى. رغغسمو



 ةيآلا«ءوسلا لثم ةرخآلاب نونمؤيال نيذلل» ىلاعت هلو ة"

 « لبجقهاشنم اهيمريزم مهنمو « توم نأىلإامف اهنفدي و ةريفحلا رفح نم مهنف تانبلا لتقىف نيفلتخم

 رقفلا نم افو+ةراتو . ةيملاو ةريغلل ةراتكلذ نولعفي او ناك مو ؛ اهحذي نممهنمو اهقرغي نم مهنمو

 ىلإ تنبلا نم فاكتتسالاىف اوغلب مهنآل كلذو (نودكحيام ءاسالأ) لاق هنإمث . ةقفنلا موزلو ةقافلاو

 « تنبلا نع هترفن ةدش نم موقلا نع ىتخ هنأ : اهمناثو « ههجو دوسي هنأ : اهوأف , تاياغلا مظعأ

 لدي كلذو ؛ اهلتق ىلع مدقي اهنع هترفن ةدش ببسب هنإم « ةعيبطلا بسحب بوبحم داولا نأ: اكلاثو

 ىذلا ءىثلاف اذه تبث اذإ . هيلع دادزيال اغلبم غلب دق اهنع فاكنتسالاو تنبلا نع ةرفنلا نأ ىلع

 نعرىلاعلا سدقملا ملاعلا هلال هبسني نأ لقاعلاب قيلي فيك مظعلا دحلا اذه ىلإ هنم فاكنتسالا غلب

 (ىزيض ةمسق أذإ كلتىثألا هلو ركذلا ملأ ) ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ريظنو ؟ تاقولخ ا عيمج ةهءاشم

 ىلاعت هللاىلا نوفيضي مهنأل . ربجلا نالطب يلع لدت ةيآلا هذه : ىضاقلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 كلذفف مهمكحل , هنعدعابتلاو هنم ةءاربلا ىف هسفندهجأ مهدحأ ىلا فيضأ اذإام شحاوفلاو ملظلا نم

 كلذو «دحاو حبق ةفاضإ هيلا تانبلا ةفاضإ نآل ؛ مظعأ لب : لاق مث , نيكرشملا ءالؤه محل هباشم

 ةلاحتساليلدلاب تبث امل هنإ : ىضاقلل لاقيف . ىلاعت هللا ىلإ شحاوفلاو حنابقلا لك ةناضإ نم لهسأ

 انم حبقام لكس يلف الإ و ٠ ىعانقالا هجولا اذه ركذي ىلاعت هللا هفدرأ ىلاعت هللا ىلع دلولاو ةبحاصلا

 مث نهروص نيس#ت ىف غلابو هديبعو هءامإ نيز الجر نأ ىرت الأ . ىلاعت هللا ند حبق فرعلا ىف

 نسح قافتالاب اذهناف عناملاولئاحلا لازأو لكلا نيب عمج مث « نيفو مهيف ةوهشلا ةيوقت ىف غلاب

 امنإ « فرعلا ىلع ةنيبملا هوجولا هذه ىلع ليوعتلا نأ انملعف « قلخلا لك نم حيبقو ىلاعت هللا نم

 « هللا ىلع دلولا عانتما ةيعطقلانيهاربلاب تيثدقو « ةينيقيلا ةيعطقلا لئالدلاب ةقوبسم تناك اذإ نسحن

 ةعطاقلا ةينيقيلا لئالدلاب تيثدقف دابعلا لاعفأ امأ . ةيعانقالا هوجولا هذهم اهتيوقت تنس> مرج الف

 : ملعأ هللاو ؟ بصعتلا ةدش الول رخآلاب نيبابلا دحأ قاحلإ نكمب فيكف « ىلاعت هللا وه اهقلاخ نأ

 ةرابع ءوسلا لملاو (ىلعألا لثملا هللو ءوسلا لثم ةرخآلاب نونمؤيال نيذلل ال ىلاعت لاق مث

 (ىلعألا لثملا هللو) راعلاو رقفلا فو ثانالامهتهارك و ؛ دلولاىلإ مهجايتحاىهو ءوسلا ةفصلا نع

 . دإولا نع اهزنم ىلاعت هنوك ىهو ء ةسدقملا ةيلاعلا ةفصلا ىأ

 (لاثمألا هلل اوبرضت الف) هلوق عمم (ىلعألا لثلا هللو) ءاج فيك : ليق ناذ

 . ملعأ هللاو « لطابلا وهف هريغ هركذي ىذلاو قدصو قح هللا هركذي ىذلا لثملا : انلق



 6 ةيالا «هيرشبام ءوسنم مولا نمىراوتي» ىلاعُت هلوق

 قيقحتلا ف لخدأ لوآلال وةلاو . رابخالا انهه ريشبتلابدارملا : لاق نممهنمو ( ملأ باذعب ممر شبف)

 دق اهوركم ىقل نمل لاقيو « متم ريغت اريغتم ريصي هنأ ىنعملاف (ادوسم ههجو لظرإل هلوق امأ
 ؛ا.ذالا نال كلذو « مغلا نع ةيانك هجولا دادوسا لعج امتإ لوقأو ؛ انزحوامغ ههجو دوسا

 فارطالا ىلإ لصوو . بلقلا لخاد رم هبلق حور طسبناو هردص حرشنا هحرف ىوق اذإ
 هجولا قرشأ هجولا رهاظىلإ حورلا لصو اذإو . ديدشاا قلعتلانم امهنيب امل هجولا ىلإ امس الو

 ىوف رثأ هلم قد و باقلا نطاب ْ حورلا نقتحا ناسنالا مع ىرق اذإ امأو , رانتساو الألتو

 نأ تبثف ؛ةفاثكلاو ةيضرالارثأ هيف رهظيو دوسيو رفصيو هجولا دبري مرجالف ؛هجولا رهاظ ىف

 اذهلف ؛هداوسو هتربغو هجولا ةدونك مغلا مزاول نمو ؛ هقارشإو هجولا ةرانتسا حرفلا مزاول نم

 نزلاومغلا نعةيانك هداوسوهتدومتو هتربغو حرفا نع ةءاتك هقارشإ وهجولا نضاس لعج فبتللا

 . انزحو امغ *ىلتمع ىأ (مظك وهو ادوسم ههجو لظ) لاق ىنعملا اذهو : ةيهاركلاو

 لاق. في يشي ام موش نه يفرز وقع ىأ ا واس نم موقلا نم ىرازذ و لاح لان“

 نأ ىلإ مولا نع قتخاو ىراوت هتأرماب قلطلا راث آ رهظ اذإ ةيلهاجلا ىف لجرلا ناك: نورسفملا

 اذام هنأ هيف ربدي امايأ سانلل رهظي ملو نزح ىثنأ ناكنإو «٠ هب جوتبا اركذ ناكناف هل دلويام ملعي

 ىنعمانهه كاسمالاو ؟ هسبحبأ : ىنعملاو (بارتلا يف هسديمأ نوهىلع هكسءأ) هلوقوهو ؟ اهب عنصي

 ريمضلا اذهل ناركذلا ريمضب هركذ (مكسعأ) لاقامتإو (كجوز كيلع كسمأ) هلوقك سبخلا

 ؛ انا وهوان وه هيلع نوهأ هنإلاقي ليمشنب رضنلالاق ناوهلا نوهلاو (هبرشبام) هلوقىف ءام» ىلع دئاع

 نؤملا ااه نأ ىفو (نوملا باذع) هلوق دنع ماعنألا ةروس ىف اذه انركذو . اناوهو انوه هتنهأو

 ءاطعلاق .ىاثلاو , امل هنم نوهنعابكسمم هنأ هانعمو ؛ ةدولوملا ةفص هنأ : لوألا : نالوق ؟ نم ةفص

 , هقئأ مغر ىلعو هسفن ناوهب اضرلا عم اهكسمب هنأ هانعمو : باآألل ةفص هنأ : سابع نبا نع

 رفح او 5 بركان كي .ىتلاف ءيقلا ءافخأ ىذلار ادا هسدي مأا) لاق مث

 5 دإ هللا لوسراي : لاق هنأ مصاع نب سيق نع ىورو . توم ى> اهيف اهنواعجيو ةريفح

 ىنإ هللا ىناب : لاقف «ةبقر نهنم 0 نع قتعأ» مالسلا هيلع لاقف ةيلهاجلا ىف تانب نامت

 ةودلخدجأام > هللا لودسزاب لاق الجرنأ ىئورو ايده نيته ةدحاو لك نع دهاو لاه ١ ربا

 اهم تنهتناف ىلإ اهتجرخأف اهني زتنأق أر ا ترمأف ةنبا ةيلهاجلا ىفىل تناكدقف «تملسأ ذنم مالسالا

 مالسلاه يلع لاف ؛ ءىشىنعفنيل اطوق تركذايلكف ؛ىتتلتق تبأاي : تلاقف « هيفاهتيقل فر عقلا ديعب داوىلإ

 155 مهنأ ملعاو «رافختسالا همدوي مالسالا ىف ناك امو مالسالا همده دقف ةيلهاجلا ىف ناكامد



 ةيآلا «هناحبس تان كا ا 6

 هنأ ةشفن ىلا ى هللا مقأف نيريدقتلا ىلعو (ن 5 اوناكامع نيعمجأ مهئلأسذل 5 هلوق ةارغم

 لاٌوسلا اذه تقو ىفو « ديدهتو خيب وت : لاس خلا 0 ارملا نآل ءديدش هنم ديدهت اذهو لأسي

 ليقو « باذعلا ةكئالم ةنياعمو توملا نم برقلا دنع لاؤسلا كلذ عقب ةنأ ١ لوألا ١ نالاتخا

 ىرحب امب ربخأ دق ىلاعت هنآل ىلوأ اذهو ؛ ةرخآلا ىف كلذ مق هنأ : ىاثلاو .. رقلا تاذع دع

 . برقأ ديعولا ىلإ وهف ةلأسملا دنع خيبوتلا بورض نم كانه

 ةكئئالملا اولعج و) ىلاعتهلوق هريظأو « تانبلاهلل نولعحب مهنأ ةدسافلا م متالكنم (ىاثلاعونلا ١

 ثارالا نأ نظأ لوقأ . هللا تان ةكمالملا : لوقت ةنانكاو.ةعارخ 0 :إ نمحرلا دايعمم نيذلا

 راتتسالا ىف ءاسنلا !وهشأ نويعلا نع نيرتتسم اؤناكامل ةكمالملا نال, تانبلا ظفل اوةلطأ امتإ

 الن 2 كير نروعلا نع نتمسملا ىر رح + سمشلا صرق ة اضيأو .تانبلا ظفل مهلع اوةلطأف

 لوقلا اذه ىلع مهمادقإ ببس ىف نظلا ىلع بلغيام اذهف ثينأتلا ظفل هيلع اوةلطأف رهاقلا هرونو

 : لوألا : هوجو هيفو (هناحبس) لاق لوقلا اذه مهنع ىلاعتهّللا ىحاملو ؛ لطابلا بهذملاو دسأفلا

 وهو « حيبقلا لهجلا اذه نم قاخلا بيجعت : ىناثلاو . هيلا دلولا ةبس 7 هاذ هيون دارا نوكي نإ

 هللا ذاعم هانعم ريسفتلاف ليق : ثلاثلاو . ىلاعت هتلاىلإ ةيدلولاب اهتبسن مث ةثوناألاب ةكستالملا فصو

 لوألا ةجرلل نراقي كلذ

 بصنلا لحيىف نوكي نأ : لوألا : نيهجو «ام»ف ءارفلازاجأ 4 نومتشيام مهو إل ىلاعت لاق 77

 دنع مالكلا مث هناك ءادتبالا ىلع اعفر نوكي نأ : ىتاثلاو . نوهتشيام مهسفنأل نولعجيو « ىنعم

 (نونبلا مكلو تانبلا هلمأ) هلوقك وهو نينبلا نعي (نوهتشيام مهو) لاقف أدتبا مث (هناحبس) هلوق

 كسفنل تلعجلوةت كنآل . نومتشيام مهسفنالو لاقل . ابيصن ناك ول : لاقو ىتاثلا هجولا راتخا م“

 عفرعضوم ىف «ام» لاقو « لوألا هجولا ةزاجإ جاجزلابأو « كل تلعج لوقتالو ءاذك و اذك
 هسفنل لعج لوقت ٍبرعلا نآل بصنلا زوج الو « هنوّمشي ىذلا ءىثلا و : ريدقتلاو « ريغال

 ءالؤه نم دحاولا نأ ركذ ىلاعت هنإ مث . هسفن ىنعي وهو ىهتشيام هل لعج لوقت الو « ىهتشتا»

 رشب اذإو ؟لاقف ىلاعت هلل هيسنبي فيك هسفنل هيضترب الاف هسفنل تنبلا داولاب ىضربال نيكر شملا

 : لئاسم هيفو (مظكوهو ادوسم ههجو لظ ىثألا مدحأ

 لصأ بسحب هنأ الإ رورسلاد يفي ىذلا ربخلاب صتخم ةغللا فرع ىف ريشبتلا (ىلو آلا ةلأسملا 2

 ةرشبلا ريغت بجوي 6 رورسلا نأ مولعمو ؛ هجولا ةرشب ريغت ىف رثؤي ىذلا ربخلا نع ةرابع ةغللا

 هلق ادكم كا اك ) نيينفاا ف هنيحب نيشبتلا ةظفا نزك نأ تحد ا. هج يا نزملا كادكيف



 نأ ةيآلا«نورتفت متنك امع نلأستل هتلات دىلاعتهلوق

 ةيآلا هذه ىف حرش ؛ هيبشتلاو كرشلا لهأ لاوقأ داسف ةرهاقلا لئالدلاب نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 . اهتقاذكو اهداسف نيبو مهلا وقأ ليصافت

 : ناتل أسم هيفو اييصن نودلعيال امل نولعحي مهنأ ةدسافلا مهتاملكنم «لوآلا عونلافإل

 دئاعهنأ : لوآألا : نالوق هيف ؟ دوءياذامىلإ (نوملعيال امل) هلوقىفريمضلا (ىلوآلا ةلأسملاإ)

 نوملعيال نيكرشملا نأ ىنعملاو (نوكرشي مهبرب مكنم قيرف اذإ) هلوق ىف نيروكذملا نيك رشملا لِ

 : هوجول ىلوأ لوآلا : مهضعب لاق اهدابع ل عفيام مانصألا ملعيال ىأ مانصأألا ىلإ دئاع هنأ : ىناثلاو

 دئاع (نولعجيو) هلوق ىف ريمضلا نأ . اهيناثو . زاجمدا+جا نعو ةقيقح ىلا نع ملعلا ىنن نأ :اهدحأ

 (نوءلعي الا ل)هلوقنأ : اهئلاث و مهلإ ادئاع نوكينأ بحجب (نوملعي الا ل)هلوقىف كاذكنف نيكرشملا لإ

 ىاثلا لوقلا لب لاق نم مهنمو . تادامج ىهىتلا مانصالاب هنم قيلأ ءالقعلاب وهو «نونلاو واولاب عمج

 نولعحجيو :ريدقتلا ناذ ؛ رامضإ ىلإ انرقتفا نيكرشملا ىلإ دئاع هنإانلق اذإ انأ :لواألا :.هونجول وأ

 ىلإ رقتفن مل : مانصالاىلإ دئاع هنإ انلق اذإو . اراض اعفان هنوك نوملعيال املوأ ءاهلإ نودعي الامل

 افاضم ىلعلا فراك وا هنأ: ناتو يف لو اذه ىلع الامل نولعجيو : ريدقتلا نآل رامضالا

 ليقام اذهف « هنوملعي ال امل مهقزر نم ابيصن اولعحب نأ لاحملا نم نال ءىتملا دنقل نيكار كل

 . رخآلا ىلع نيلوقلا نيذه دحأ حيجرت ىف

 : اهدحأ : اهوجو لمتحي كلذو « رامضالا ىلإ هيف انرقتفا لوالا لوقلاب انلق اذإ انأ ملعاو

 : دهاجيلاق ؛ اررض هنعضارعالاىفالو اعفن هتعاطوف نوملعي الو ءاقح هل نوءلعيالا مل نولعجبو

 . ايصن ممرضيو مهعفني هنأ نودلعي ال امل نولءجي م“ مهعفنيو مثرضيو مهقلخ هللا نأ نودلعي
 اترورتص ىف سلا نولدوأل ال نولنجي و: اهتلاثو .انىلإ نولم 01 نو

 . ملعتال اهتلقل اهنأاك ىتح مانصألا راقحتسا دارملا :اهعبارو . ةدوبعم

 ابيصنهلل اولعج مهنأ هنم دارملا : لوآلا : تالامتحا بيصتلا كلذ ريسفت ىف «ةيناثلا ةلأسملا)

 انحرش دقو ءاهلا هب نوير تي مانصألا ىلإ ابيصنو « هب ىلاعت هللا ىلإ نوبرقتي ماعنالاو ثرحلا نم

 , ةليصولاو  ةيئاسلاو « ةريحبلا ء بيصنلا اذه نم دارملا نأ : ىتاثلاو . ماغناألا ةروس رخآ ىف كلذ

 ضعب ةناعاب لصحانمتإ هنأ ءاشاإلا ضعي ف اودقتعا امير :كلاثلاو . نسا لوقت وه ؛ الا

 نولوةيف ؛ ةعبسلا بك اوكلا ىلع ملاعلا اذه تادوجوم نوعزوي نيمجنملا نأ مك « مانصالا كلت

 : انهه اذكف ئرخأ ءايشأ ئرتشللو «تاناوحلاو تانتاو:نداعملا نم اذك لخر]

 ةصاخماوقألا ءالؤهىف اذهو (نلأستلهللات) لاق بهذملا اذه نيكرشملا نعيح ل ىلاعتهنأ لعاو
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 3 «3» ل

 | تقولا عاونأ نسدحو 2 ءاوملا باطو تك ألو «عرضتلاو ءاعدلاب نودحيصل لالا 21

 ىتلا ةلالا هذه ناكو « ةلاهجلاو ةهافسلا كلت نم هيلع اوناك ام ىلإ اوداعو ةلزلزلا كللت لاحلا ىف

 . ناسنالا سفن رهو ةمزاللا ةفصلا ىرجب ىرجبت ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا اهحرش

 مل نوكيل نوعرف لآ هطقتلاف) ىلاعت هلوةك ةبقاعلا مال ماللا هذه نأ «ىناثلا لوقلا ول

 . رفكلا اذه الإ تناكام تاعرضتلا كلت ةبقاع نأ ىنعي (انزحو اودع

 ةلازإ و رضلا تنشك نع ةرابع هنأ: لوألا : نالوق:هنف (مانيت ١ كر هلوع داما نأ معاو

 ملسو هيلع هللا ىلصص دمع هب ءاج امو فنزارقلا هب دارملا : مهضعب لاق :ىناثلاو . هوركملا

 . عئارشااو ةوبنلا نم

 هلوقك ءديدهتلا هنم داره لاو ؛ ىمأ ظفل اذهو (اوعتمتف) لاف كلذ دعب مهدعوت ىلاعت هنأ ملعاو

 (اًاونموتال وأ هب اونمآ لق) هوقو, (رفكسيلف ءاش نمو نمونلف ءاش نف)

 : لعأ هللاو باذعلا نم ,كب لذني امو كم ةبقاع ىأ (نوملعت فوسف ل ىلاعت لاق م“

 نولم< و نورتفت متنك ام ناأستل هللا مهانقزر ادم ايضنن وبلد ال اك نولءجيو ل ىلاعت هلوق

 ىراوتي ميظك وهو ادوسم ههجو لظ ىثنألاب مدخأ رشيااذإو نوهتشيام مهو هناحبس تانبلا هلل

 نونهؤرال نيذلل نومكحام ءا 5 اسالأ نارتلا ف ةسالل مأ نوهىلع هةكسعأ 4 لا ءودس نمموقلا ن

 ميكا زيزعلا وهو يلعألا لملا هللو ءوسلا ٍلثم ل



 ها تحوعا» اورتكتلا ىلاعت هلوق

 هتانإ قحلا ةف رعم امإ ىهيف 3 ذيدلا مع امأ ءةيودلد أنآ 1و٠ ةشدا مإ مهنلا 4 4 ةعلاثلا ةلأسملا)

 ه7 راح اهو ةيدب انإ و: يار 0 ىهف ةيويندلا معنلا امأو ؛ هب لمعلا لجل ريخلا ةفرعم امإو

 اودعت نإو) لاق اك ديدحتلاو رصحلا نع ةجراخ عاونأ هتحن سفج ةثالثلا هذه نم دحاو لكو

 . اهديعت الف ارارم اهانركذ دق عاونالا كللت ليصفت ىلإ ةراشالاو (اهوصحتال هللا ةمعن

 لعفب ةلصتم )و هلوق ىف ءابلا نال (هللا نف) هلوق ىف ءافلا تاخد اممإ 4 ةعبارلا ةلأسملا))

 . هللا 00 لحام وأ مكب نكيام : ىنعملاو . رمضم

 هيلاف) ةجاحلاو ضارمألاو ماقسالادي ري : سابع نبا لاق «رضلا مكسم اذإ مث ىلاعت لاق مْ

 وهو اراؤج رأي رأج : لاقي ءاعدلاب هيلا نوعرضتتو « ةثاغتسالاب كتاوصأ نوعفرت ىأ (نوداع

 : اهار فصي ىئعالا لاقو ؛ ةرقبلا توصك ديدشلا توصلا

 اراؤج اروطو ادوجس اروط كليلملا تاولص رم حواري

 لاوز بجوت ةرضم دحأل قفتا اذإ مث . ىلاعت هللا نم معنلا عبمج نأ نيب ىلاكت هنأ ىلا

 رمل ناحل عزفمال هنأ هبلعل ىلاعت هللاالإ ادحأ ثيغتسيال ىأ ؛ رأحب هللا ىلا معنلا كلت نم ءىش

 فشك اذإمث) هدعب لاق مث , ةمالسلاو ءاخرلا لاحف ةقيرطلا هذه نع متنأ ْ 0 لاقىلاعت هن اكف

 نوقرتفيلاو>الا ةمالسو رضا فشكدنع نأ ىلاعت نيبف (نوكر شي 35 قيرف اذإ مكتعرضلا

 دنع مهنم قيرفو : ىلاعت هللا ىلإ الإ عزفيال نأ ىف رضلا دنع هيلع ناكام لثم ىلع ىقبي مهنم قيرفف

 هتقلخ و ةيلصآلا هترطف تدبش امل هنآل ؛لالضو لهج اذهو . هريغ هللاب نوكرشيف نوريغتي كلذ

 ثاغتسم الو ؛ د>اولا ىلإ الإ عزفمال نأ تافاخلاو تافآلاو ءارضلاو ءالبلا لوزن دنع ةيزيرغلا

 ءالبلا لوزن دنع هنأ امأف ؛ داقتعالا كلذ ىلع ىقبي نأ بجو ءارضلاو ءالبلا لاوز دنعف دحاولاالإ

 ميظع لهج اذهف ؛ ءاكرشااو دادضالا تبث ءالبلا لاوز دنعو « ىلاعت هللا الإ ثاغتسمال هنأب رقي
 00 رشي مه اذإ ربلا ىلإ هاجت املف) ىلاعت هلوق ةيالا هذه ريظنو . لءاك لالضو

 ىنعملاو يمال اهنأ : لوألا : ناهجو ماللا هذه ىفو ( مهانيت امب اورفكيل ل ىلاعت لاق م“

 نوك اوركني نأ كارشالا كلذ ند مهضرغو .مهنع رضلا كاذ فشك ىف هريغ هتاباوكرشأ مهنأ

 كلذ ةلازإ ىف ىلاعت هللا ىلإ عرضت هعجو دتشا اذإ ليلعلا نأ ىرتالأ « ىلاعت هللا نم ماعنالا كلذ

 . قلخلا لاوحأ رثك أ اذهو ؛ ىنالفلا جالءلاو ىنالفلا ءاودلا ىلع هلاوز لاحأ لاز اذاف ؛عجولا

 قا رآلا نهال | تنك ىذا مويلاىف : هللا همحر ىزارلارمعنب دمح باتكلا اذه فنصملاقو

 حبصلا تقو ةميظع ةدهو ؛ ةديدش ةلزلز تلح ةبامسو نيدلتا هع 0 نم لواللا مورا رهو



 ةيآلا هللا نث ةمعن نم مكب امو» ىلاعث هلوق 0

 ةلع نوكتف اهئاقب لاحوامثودحلاح ةيهابلاالصاح نوكيف ةيهاملا مزاول نم ناكمالاو .ناكمالا

 :ايئاك لا وا و دج لاح ةلضا+ل هج ادللا ناوكتت نأ ت جوف« :هئاقب اح و نكمملا ثودح لاح ةجاجلا

 ةلاف قرا ىوسام لك كف :٠ هانعما ((ضراالاو تاؤودشلا قام ةلو) هلق اذه .تقرعااذا

 هلو) هلوقو ء صصخمو حجرم ىلا مدعلا ىلا دوجولا نموأ دوجولا ىلا مدعلا نم هبالقنا ىف جاتحم

 هانركذام ىلإ ةراشإ وهو ؛ًادبأ امتاد لصاح جايتحالا اذهو دايقنالا اذه نأ هانعم (ايصاو نيدلا

 ةيهلالا مولعلا رارسأ نم قئاقد هذهو , صصخلاو مجرما نع ىنغتسيال هْئاَقب لاح نكمملا نأ نم

 . ةوبنلاو ىحولا ملاع نم ةضئافلا ظافلألا هذه ىف ةعدوم

 لكذأ متقرعو دحاو ملاعلادلإ نأ متقرعام دعب مكنأ : ىنعملاو ( نوقتت هللا ريغفأ 9 ىلاعت لاق مث

 لوصاألا هذهب ملعلادعبف ؛ هئاقبوهماود تقو ىف اضيأهيلاجاتحو « هثودحتقو ىف هللا جاتحم هاوسام

 لاق كلا ذوق © لاعت هتلا رع نع ةهذ وأ لاثت هللا ريغ ى هنعار ناتناللل نكي نأ الفذ فك

 (ناودح هللا رسفأر فحتلا ليم لع

 : لئاسم هيفو (هللا نف ةمعن نم مكب امورإل لاق م“

 نيب ٠ هللا ريغ قتيال نأ لقاعلا ىلع بجاولا نأ ىلوآلا ةيآلاب نيب امل هنأ (ىلو ألا ةلأسملا)

 لكو  ةمعنلا ىلع مزاي امنإ ركشلا نآل « ىلاعت هللا الإ ادحأ ركشيال نأ هيلع بحب هنأ ةيآلا هذه ىف

 بحي لقاعلا نأ اذه تبئف (هللا نف ةمعن نم مكبامو) هلوةلىلاعت هللا نمىهف نانالا تلصح ةمعن

 . ىلاعت هللا الإ ادحأ ركشيال نأو هللا الإ ادحأ قتيال نأو فاخنال نأ هيلع

 نا.بالا اولاقفرلاعت هللاقاخي لصح نام الانأ ىلع ةيآلا هذبمانب اصأ متحا «ةيناثلا ةلأسملا)

 امأإو هللا نم ناميالانأ جيتني (هللا نف ةمعن نم مكبامو) هلوقل ىلاعت هللا نم ىهف ةمعن لكو ؛ ةمعن

 ةمعنلافاضيأو : ناميالا ةمعن ىلع هتلدملا : مهلوق ىلع نوقبطم نيملسملا نآل « ةمعن نامالا نإ : انلق

 . ةمعن نامالا نأ تبثف « ناب الا وه عفنلا ىف ءايشألا ظعأو ؛هب اعفتنم نوكيام لك نع ةرابع

 (هللا نف ةمعن نم كب امو) ىلاعت هلوقل ىلاعت هللا نم ىهف ةمعن لكو : لوقنف اذه تيث اذإو

 ادوجوم ناك ام لكنأل هللا نمىهف ةمعن لكنأ ىلع لدي ام اضيأو : مومعلاديفت ةظفللا هذهو

 ةكاذنلا نكمملاو. © ىلاعت هللا الإ سيلا هتاذإ بجاولا و. هتانا"نكمامإو . هتاذإ"بّجاو امإ وهف

 ىلاعت هللا داحجباب نكمملا كلذ لوصح ناك هتاذل ايجاو ناك نإ حجرملا كلذو . حجرمل الإ دجوي.ال

 بجاولا داحبإ نإ ىمتني لب ٠ لسلستلا ىلإ بهذيالو ؛ هيف لوألا ميسقتلا داعهتاذإ انكم ناك نإو

 . لات هللا نم ىهف,همعنا لك نأ نايبلا اذه تدثف «.هتاذل



 5 ةيالا ءابصاو نيدلا هلو » ىلاعث هلوق

 مالكل اذهب رلكتملا الإ ملاعللهلإالهنأ تبث ذتنيخ هلإ مالكلا اذه ملكت نأ تو 0 هلالا نأ

 ىرخأ ةقيقد هيفو (نوبهراف ىاياف) لوقيو ؛ روضحلا ىلا ةبيغلا نم لدععي نأ هنم نسحب ذئنيخ

 الا اوبغريال نأو ؛ هنم الا قلخلا بهريال نأ وهو . رصحلا ديفي (نوبهراف ىاياف) هلوق نأ ىهو

 ؛ د>اووهفدلالا وه ىذلا ميدقلا امأ . ثدح امإو ميدق امإدوجوملا نآل كلذو ؛ هناسحاوهلضف ىف

 الإ ةبغر الف كلذك ناك اذاو ؛هداحابو ميدقلا كلذ قيلخنب ثدح امنإو ء ثدحف هاوسام امأو

 تارورضلا عطق هقيلختبو هنيوكبو تاجاحلا عفدنت هلضفف « هنم الإ ةهر الو هيل

 ؛ ادحاو هلالا ناك امل هنأل «قح اذ هو (ضرألاو تاومسلا ىفام هلو هدعب لاق مث

 ناهربلا اذهب تبثف « هداحيإو هنيوكتو هقيلختب الصاح هاوسام لك ناك « ادحاو هتاذإ بجاولاو

 هلل ةقولخ دابعلا لاعفأ نأ ىلع ةيآلا هذهب انباحصأ ججتحاو (,ضرالاو تاومسلا ىفام هلو) هلوق ةح

 نات هلل دانعلا لاتقأ نوكتنأ يج وف : ضرآإلا ,تاومسلا قام ةلمح نم داسلا لاختأ كال لإ

 تاجاملا ايفا نال ةاهتعاط ضرتلو هلحاآإل لل ةاوحنم ابنأ لاحت هلل امرك نم دارا 07

 انلوق نمدارملا نوكي نأب جوف  ةعاطلا ضرغلال « ةذللاو ةوهشلا ضرغل اهب ىبؤي ىلا تاروظحلاو

 . بولطملا وهو هقيلختو هنوكحتب ةعقاو اهنأ هلل اهنإ

 ءىشلا بصو : لاقي . مئادلا بصاولاو « ةعاطلا انهه نيدلا (ابصاو نيدلا هلوإ) هدعب لاق مث

 هيلع بصاوو ءىثلا ىلع بظاو : لاقيو (بصاو باذع مل و) ىلاعت لاق . ماد اذإ ابوصو بصي
 امزال ضرملا كلذ نوكيل « بصاو ليلعلل لاقيو . اهل ةياغال ةديعب ىأ ةبصاو ةزاففمو مواد اذإ

 توملاب وأ ةايحلا لاح ىف ببسب كلذ عطقنا الإ ؛ عاطيو هل نادي نحأ نم سل : ةيبتق نبا لاق : هل

 . ادبأ ةبجاو هتعاط ناف ؛هناحبس قحلاالإ

 ىنعيدق نيدلا : لوقأو . لعفلا نعم نم فرظلاىفام هيف لماعلاو ؛ لاح (ابصاو) هلوق نألعاو

 لك دايقنا ىأ (امصاو ندلا هلو) هلوقف . تداقنا ىأ باقرلا هل تناد نماي : لاقي . دايقنالا هب

 نوكي نأهمزاي هتاذإ نكمملاو « هتاذل نكمت هريغ نأب للعم هل هريغ دايقنا نآل ء ادبأ مزال هل هاوسام

 همزاي ناكمالاو  ايتاذ اموزاناكمالا اهمزاي تايهاملاو . مدعلاودوجولا فرطىفببسلاىلا اجاتحم

 هذهف : ايتاذ اموزل رثؤملا ىلا جايتحالا اهمزلي تايهاملا نأ جتني . ايتاذ اموزا رثؤملا ىلا جايتحالا

 ةيآلا ىف : لوقأو . ريغتلا عنتمم امزال ابجاو امتاد افاصتا ىلاعت هلل دايقنالاب ةفوصوم تايهاملا

 اوفلتخاو . حجرملا ببسلاىلاجاتح هثودح لاح نكمملانأ ىلعاوةفتا ءالقعلانأ ىهو : ىرخأ ةقيقد

 ىه ةجاحلا ةلع نآل جاتحم هنإ : نوققحملا لاق ؟ ببسلا ىلا جاتحم وه له هئاقب لاح .ركمملا ىف

 الد فخر  .0٠«



 ةيآلا «كويهراف ىاياف دحاو هلإ وه امإ» ىلاعتهلوق :/

 نم ادحأ ناف ىنعملا اذ-هلو . لوقعلايف حبقتسم لوق نيهلالا دوجوب لوقلاف اذه تفرع اذإ

 اوذختت ال) هلوقف . لايكلا تافصو مدقلاو بوجولا ىف نيبواستم نيهلإ دوجوب لقي مل ءالقعلا

 . حبقلا نم هيفام ىلع لقعلا فوقو ليمكتو هنع ريفنتلا ديك أرك نمد ردا تقلل

 اوذختتال :ليقاذاف , ددعتلاتويثو هلالات وبث : نيرمأ لعلديدحاو ظفل (نيهلإ) هلوقنأ : اهثلاثو

 . امهعومجنعوأ ددعتلا تايثإ نعوأ هلالا تابثإ نع عقو ىهنلا نأ ظفللا اذه نم فرعي مل . نيهلإ

 « طقف ددعتلا تابثإ رع ىهن (نيهإ اوذختتال) هلوق نأ تبث (نينثا نيهلإ اوذختتال) لاق ايلف

 نوكي نيدوجوم انضرف ول انأ : لوألا : هوجو نم هريرقتو ؛ ةيحلالل ةيفانم ةينينثالا نأ : اهعبارو

 كراع هل اناو نسلا نايياشم و (ناذلا كوجولا ق”نبك تدعم اناكل هتاذإ ابجاو امتع َدخاو لك

 لفل كرف 2 نكع وهف كك ره لكو ”'نيارج نم يك ره امم دكا لكف ةتياملا هباه ذيع

 افرول انأ : ىاثلا دوجولا جاو اه وكب لزقلا اوني دحاو نم ركأ دوجؤولا تجاو نأب

 ؛ ىناثلا نم لعفلاب ىلوأ امهدحأ نوك عنتما هنيكست رخآلاو مسج كيرح امهدحأ لواحو نيهإ

 كاك ناك اذاو .ادلصأ تواثالا ال و الأ ةيسشقلا لبق ال دح اولا نوكسسلاو ةدحاولا دكرخلا نآل

 ىدحإ نوكعنتما اذه تبث اذاو « ىناثلا ىلع ةردقلا نم لك أ امهدحأ ىلع ةردقلا نوكت نأ عنتما

 لاك ارهاق اني داو ]5 دارف لضخ نأ اماق اذه تين اذا وأ/ ةياثلا نم اريث اكلانىلوأ نيت ردقلا

 تركك ادكاشل هلا امتع لكاو 6 دام لصخ ال وأ لا اوهاو امهنم نحااو لك ةارم لصخألا وأ

 امهنم دحاو لك نوك قني نينثا امهنوك نأ تبئف . الإ نوكيال زجاعلاو ًازجاع امهنم دحاو لك

 رخآالا نع هكلم رتسي نأ ىلع امهدحأ ردي نأ امإ ناكل نينئا نيل انضرف ول انأ : ثلاثلا . املإ

 امههدحأنأوهو : عبارلاو , فيعضوهف ردقي مل نإو « فيعضرخآلاو هلإ كاذ ردق ناف رده لوأ

 كاذفهيلع ىوق نإو ء فيعض وهف هيلعوةي مل نافهيلع ىوقيال وأ « رخآلا ةفلاخ لبع ىوقي نأ امإ

 نأ تبثف . فيعض بولغملا لوآلاف هيلع ىوق نإو « فيعض وهف مفدلا ىلع وهي م نإ رخآلا

 ةافانملا لوصح ىلع هيننتلا هنم دوصقملا (نينثا نيهلإ اوذختتال) هلوقف . ناتداضتم ةيحلالاو ةينينثالا

 . ملعأ هللاو ؛ ةينينثالا نيبو ةيهلالا نيب ةداضملاو

 لئالدلا تلد امل هنأ : ىنعملاو (دحاو هلإ وه امنإ) لاق مالكلا اذه ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 هلإال هنأ تبث : لاحم نيهلالا دوجوب لوقلا نأ تبثو « هلالا نم ملاعلل دبال هنأ ىلع ةقباسلا

 . لكفلا ىلا د لا دحاولا الإ

 تبث امل هنأ : ريدقتلاو . روضحلا لا ةبيغلا نم عوجر اذهو «نوبهراف ىايافإل هدعب لاق م“



 | ةيآلا «نينثا نيهإ اوذختتال هللا لاقو» ىلاعت هلوف

 0« نرصرا كات تاس ا
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 هةر دم: مهرثاو سر دل ًِس صا

 مهانيت 1 م اورفكي «652 نوكرشب ممر نم َق فار 8 1 ! منع رضل

 ه-أ 26 - 6 سرب تب رق يو آ آ

 «ههد نوملعت فوسف أوعتمتف

 انيب دقو (مهقوف نم ممر نوفاخي) هلوق ىنعملا اذه ىلع ةيالا ةلالد ىف «عبارلا هجولا

 لدي ةيآلا رهاظف .« ةوقلاو ةردقلاو فرشلاو ةئرلاب ةيقوقلا نع ةرابع ةيقوفلا هذه نأ لادا

 لضفأ م:وكح ىلع لدي كلذو « ىلاعت هللا الإ ةبترلاو فرشلا ىف مهقوف .ىث ال هنأ ىلع

 : ملعأ هللاو تاقوالخلا

 ىفام هلو نويهراف ىاياف دحاو هلإ وه امنإ نينثا نيهلإ اوذختت ال هللا لاقوإل ىلاعت هلوق

 رضلا مكسم اذإ مث هللا نف ةمعن نم مكب امو نوقتت هللا ريغفأ ابصاو نيدلا هلو ضرآلاو تاومسلا

 مانيَنآ امب اورفكيل نوكرشي مهرب مكنم قيرف اذإ منع رضلا فشك اذإ مث نوراج هلا

 «نوءدعت فوسف اوعتمتف

 ا 00 ملاع نم ناكءاوس هللا ىوسام لكنأ ىلو الا ةيآلا ىف نيب امل ىلاعت هنأ ِ

 كرشلا نع ىهنلاب ةيالا هذه ىف هعبتأ , هئابربك و ىلاعت هللا لالجل ضاخ داةنموهف ؛ ماسج "الا ىلاع

 وهامنإ نينثا نيهلإ اوذختتال) لاقف لكلا نع ىنغ هنأو هكلمو كلموهف هاوسام لك نأب الاب

 : لئاسم ةيآلا قو (دحاو هلإ

 ف ةذئافلا اف: نينثا انكم 2تراو ادبال نيفالا نإ: لوش نأ لئاقل (ىلوألا ةلأسملا)

 (نينثا نيهإ) هلوق
 اوذختت ال : ريدقتلاو , ريخأتو ميدقت هيف : رظنلا بحاص لاق : اهدحأ : هوجو نم هباوجو

 ةغلابلا دازأ قف, احيفتسم اركتتسم ناك اذا ءىتلا نأ ئدنع تترق الا وهو : اهناث و . نرخ نكلا

 ىلع لقعلا فوقول ابس تارابعلا كلت ىلاوت ريصيل ةريثك تارابعب هنع ربع هنع ريسفنتلا ىف



 ةيالاءنوؤيام نولعفبو مبقوف نم مهبر نوفاخيو ىلع هن هلوق 15

 : بمأنلا كلذ اللعم مك ١+ كلذ نوكب رعشي فصولا ىلع بترملا مك دلتا نأ دعفلا 0-7

 ةردقلاو رهقلاب ةيقوفلا ةيقوفلاب دارملا ناكول مصي امنإ ليطعتلا اذه : لوقنف اذه تنث اذإ

 أ لل فردا نو ارتال ليف ناكملاو ةهجلا/!ةنيقوقلا امأ ء«تروخخلل ةجارملا اجلا
 . ةهيشلا هذه تطةسف هديبع سخأ هنأ عم ةهجلاو ناكملاب كلملا قوف تيبلا

 ىبنلاورمألا نأو ىلاعت هللا لبقنه نوفلكم ةكسئالملا نأ ىلع ةبآلا هذه:لد 4(ةثلاثلا ةلأملا)

 . رشلاو ريخلا لع نيرداق اونوكي نأ بجو كلذك اوناكىتمو ؛ نيفلكملاا رئاسك مهيلع هجوتم

 : هوجو نم رشبلا نم لضفأ كللملا نأ نايب ىف ةبآلا هذه موق كمت 4ةعبارلا ةلأسملا))

 (ةكئالملاو ةبادزم ضرألا ىفامو تاومسلاىفام دجسو هللو) لاقىلاعت هنأ لولا هجولا)

 رطل ناكو ما رملا نحس | نيف رطلادح ا ناك اذإ نيسحانم] رك نلاب .نيعوتلا ناده صيضخت نأ نارك ذو

 ترك نإ دحر كلذك ناك ادإ و ٠٠ قابلا لع اهينم (نيفرطلا ندذه رك ذ نوكي ىد اهف رشأ ىاثلا

 7 لاكتساب ناجح ف رشا ةكبدلملا

 مفرتو ربكت مهبولق ىف سيل هنأ ىلع لدي (نوربكستسب ال رهو) ىلاعت هلوق نأ (ىناثلا هجولا 9

 نيمالكلانيذه عومجف « ةيصعملاو بنذلا نعةيااخ مهلامعأ نألعلدي (نورمؤيام نولعفيو) هلوقو

 اوسيلف رشبلا امأو « ةلطانلا لاعفاآلاو ةدسافلا قالخالا نع ةأربم مهرهاوظو مهنطاوب نأ لعد

 مكحلا اذهو (هرفك أ ام ناسنالا لتق) ىلاعت هلوَف نآرقلا امأ ءريخلاو نآرقلا هيلع لديو . كلذك

 ريخلا امأو . ةميمذلالا وحلا هذهل ةيضتتقم ناسنالا ةعيبط نوكستنأ هبتارم لقأو : ناسنالاىف ماع

 ةورضلاب مولعملا نمو «ايركز نب ىحي ريغ ةيصعملاب مهوأىصع دقوالإ انمام» مالسلا هيلع هلوقف

 . امره وأ ىصع نم لضفأ اهب ملاو ةيصعملا نع ًأرملا نأ

 نامزأو ةلواطتم راودأب رشبلا لبق ةكسئالملا قلخ ىلاعت هللا نأ كسشال هنأ ثلاثا هجولا)

 بجويةعاطلاعمرمعلا لوطو ؛ ةدملا هذه لوط عوشخلاو عوضالا و ةعاطلاب مهفصو هنإ م « ةدتم

 خيشلا لضف «هتمأ ىف ىنلاكهموق ىف خيشلا» مالسلا هيلع هلوق : لوألا : نيهجول ةليضفلا ديزم

 : ىناثلاو . لضفأ ناكف رثك أ هتعاطنأ رهاظلاف لوطأ هرمع ناك امل هنأللالإ كاذ امو ؛ باشلا لع

 ناكايلف ةمايقلا مويىلإ اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح ةنس نس نم» لاق سو هيلع هللا ىبص هنأ

 ةنسلا هذه اونس نيذلا مه مهنإ لاقي نأ مزا اهيف رشبلا عورش لبق تاعاطلا ىف ةكئالملا عورش

 ىضتقم بجوف ؛ مهتلس اونتساو ره مالك ا فاجاكعإ رثبلاو محرلامإ دقلا قلاخلا ةعاطىهو . ةنسحلا

 نم دئازلا ردقلا باو مو ةكئالبلل هلثم لصح دقف باوثلا نم رشبلل لصحا 00 ريخلا اذه

 . مهريغ نم لضفأ مهنوك بجوف ةعاطلا



 ةيآلا «نورمؤيام نولعفيو مهقوفنم ممر نوفاخي» ىلاعتهلوق

 . بونذلا لك نع مهتمصع ىلع لدي كلذو ؛ هب نيرومأم اوناكام لكاولعف مهنأ لع لدي

 مهنأ ىلع لدت امهنأ متلق ملف هب اورمأام لكاولعف مهنأ ىلع لدت ةيآلا هذه نأ به : اولاق ناف

 ؟ هع اوزنام ك1

 ةيآلا هذبم تبث اذإو . ظفللا فل خدي ذئنمحو « هكرتب رمأ دف ءىش نع ىهن نم لكنأل : انلق

 ناك لب بونذلا نم اموصعم ناكام سيلبإ نأ تبثو ؛ بونذلا لكن م نيدوصعم هكئالملا نوك
 . ةكئالملا نم ناكام سيلبإ نأب عطقلا مزل « ارفاك

 (نوربكسيال ,هو ) ةكئالملا ةفص ىف لاق ىلاعت هنأ دوصقملا اذه نايب ىف «قاثلا هجولاوإل

 نأ كل نوكي اف اهنم جرخا) هل اضيأ لاقو (نيلاعلا نم تنك مأ تريكستسأ) سييبال لاق مث

 نمنوكيال نأ جوف 2 ركتساو نكت سيلبإ نأ تيثو.. نوريكتسال ةكنذللا نأ تف
 اهنورك ذيىتااةئيبخلا ةصقلانأ تبث ؛ ةكسشالملا ةمصع بوجو ةيآلا هذبب تبئامل اضيأو ةكئالملا

 ىلع ةيآلا هذه ىف دهشامل نيلئاقلا قدصأو هو ىلاعت هللا ناف ؛ لطاب مالك تورامو توراه ق>ىف

 جتحاو . ملعأهللاو . ةلطاب ةبذاك ةصقلاك لت نأب عطقلا بجو .بنذلكنع مهتءارو ةكئالملا ةمصع

 نوزو# م-منأ الولو «فوذملاب مهفصو ىلاعت هنإ اولاقف ةيآلا هذبب ةكسئالملا ةمصع ىف نونعاطلا

 . فوخلا لصحب مل الإو بونذلاو رئابكلا ىلع مادقالا مهسفنأ ىلع

 هلإ ىلإ مهنم لقي نمو) لاَقف باقعلا نم مردنم ىلاعت هنأ : لوألا : نيهجو نم باوجلاو

 كلذ نأ حصألا وهو : ىاثلاو . بنذلا نوكرتي فوخلا اذهل ,هو (منهج هبزجن كلذف هنود نم
 ىلاعت هلوق هتحص ىلع ليلدلاو « امهنع هللا ىضر سابعن.| نع لقن اذكه لالجالا فو فوخلا

 فوذملا ناك. مثأ ىلاعت هللا ةفرعم تناك اهلك هنأ ىلع لدي اذهو (ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي امإ)

 . ملعأ هللاو ءايربكحلاو لالجالا فوخ الإ نوكيال فوخلا اذهو ؛ مظعأ هن

 هلالا نأ ىلع لدي اذه (مهقوف نم مهبر نوفاخم) ىلاعت هلوق ةهيشملا تلاق 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 . تاذلاب مهقوف ىلاعت

 (هذابع قوف رهاقلا ؤهو) 'ىلاعت هلوق:ريسفت ىف.ةهنبشلا هذه نع. باوجلا ىف اكانآنأ معاو

 باذعلامهملع لزني نأ نم مهمر نوفاخن هانعم (مهقوفنم مهر نوفاخي) هلوق نأ انهه هديزن ىذلاو

 ىلع ةيقوفلا هذه لمح بحي اضيأو ؛ موق طقس ىنعملا اذهل المتمم ظفالا ناك اذإو « مسهقوف نم

 لاق امل ىلاعت هنأ هجولا اذه ىو ىذلاو (نورهاق مهقوف انإو) هلوةك رهقلاو ةردقلاب ةبقوفلا

 تبث امل مهقوف مهبر نوك وه فوحلا اذهل ىضتقملا نوكي نأ بجو (مهقوف نم مهبر نوفاخي)



 ةيالا«نورمؤيام نولعفيو مهقوف نم ممبد نر .ةاخضد ىلاعتهلوق 1

 . حج 17 لإ رخآلا ىلع نيفرطلا دحأ حجرتيال هنأو ؛امهل ةلباق مدعلاو دوجولا ةنكم اهسفن ىف

 دوجسلا ةنآلا هذه ىف روكذملا دوجسلاب دارملا : لاق نم سانلا نم : لوقنف اذه تفرع اذإ

 مهنمو دوجسأا اذهالإ سيل ةبادلاب قئاللا نأ هيلع ليلدلاو « دايقنالاو عضاوتلا وهو ىناثلا ىنعملاب

 ميل اذ رك تلا وه ةككيدللا قتاللا نال ؟ كولا ئنملا وه انهه,دؤجشلاب ةارمملا": لاق نم

 : لاق نم مهنمو ؛ تادامجاو ؛ تاتابنلاو « تاناورحلا لك ىف لصاح ىناثلا ىنعملاب دوجسلا نال

 ظفل لمحل ؛ زئاج هيينعم عومجب ةدافأل كرتشملا ظفللا لمحو « نيينعملا نيب كرتشم ظفل دوجسلا

 ةكئالملا ق> ىف امأو  عضاوتلا ىنعمبف ةبادلا قح ىفامأ ' اعم نيرماألا ىلع ةبآلا هذه ىف دوجسلا

 فاق كك قللا !طفلل لاحم نأ قري هناا كف لو قلا اذه وا" لاغت هلل نيبال ةوجس ةيعملف

 ؟ تاجا ردع اعم ةتامووقم عييمج

 لوقت امدحاولاب ربخأو . باودلا نم ديري : شفخألا لاق (ةباد نم) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ملا 1ك اك زك ني رب : سابع نبا لاقو ؛فلثم لاجرلا قم ىناتأ امو. ءهلثم لجر نم ىناتأ اه

 ؟ ركذلاب ةكئالملاو ٠ باودلا صيصخت ىف هججولا ام : لوقي نأ لئاقل «ةثلاثلا ةلأسملا)

 :هوجو هيف لوقنف

 هذه نيبو . ىلاعت هلل ةداقنم اهرسأب تادامجا نأ لالظلا ةيآىف نيب ىلاعت هنأ (لوآلا هجولا)

 ل اكلم كلن رم !اهف رقأ رفا ذلل) ادا نال لات هنل ةداقتم اهرسأب تاناويعا نأ ةنآلا

 لات ةعضاخخ ةداقنم اهرشأب اهنأأ لع الئلد كلذ ناك ىلاغت هلل ةداقنم اهنوكا اهفررشأ ىو:اهيخأ#ف

 ةكرحلا نعةرابع بييدلاو ؛ بييدلا نماهقاقتشا ةبادلا : مالسالا ءايكحلاق (ىناثلا هجولاو)) ول

 ةيادلا نع ةكئالملا ىلاعت هللا نيب املف ء بديو كرحتي ىنامسج ناويح لكا مسا ةبادلاف « ةيناوسجلا

 ناريطلل حانجلا نأب هنع باوجلا نكميو ؛ ةدرجب ةضح حاورأ ىه لب « بدي امم تسيل اهنأ انملع

 . ملعأ هللاو (هيحانجي ريطي رئاط الو ضرأألا ىف ةباد نم امو) ىلاعت هلوق ليلدب بيبدلل رياغم

 (نومؤيام نولعفيو مهقوف نم ممر نوفاخي نوربكتسيال هول ىلاعت هلوق امأ
 : لئاسم هيفق

 ةعطاق ةرهاق ةلالد ىهو ةكئالملا تافص حرش ةيآلا هذه نم دوصقملا (ىلوألا ةلأسملا)

 نوداقنم مهنأ ىلعلدي (نوربكتسيال مهو) هلرق نآل ؛ بونذلاعيمج نعةكنالاا ةمصع ىلع

 أب الإ لزنتنامو) ىلاعت هلوق هريظنو « رومآلا نم سمأ ىف هوفلاخام مهنأو « مهقلاخو مهعناصل

 اضيأ اذهف (نورمؤيام نولعفيو) هلوق امأو (نولمعي هرمأب مشو لوقلاب هنوقبسيال) هلوقو (كبر



 عم ةءالاءضرالاىفامو تاومسلاىفام دج هللود» ىلاعتهلوق

 صوصخملا ءزجلا اذهل ةلع هتاذ تناك ول ذإ . هتاذل اكرحتم نوكيال مسجلا نأ ىلع انللد دق: انلق
 لوص> عنتمال ةكرحلا نم ءزجلا كلذ قب ولو « هتاذ ءاقبل ةكرحلا نم ءزجلا اذه قبل ؛ ةكرحلا نم

 مسجلا نأب لوقلاف : ةكرح ال انوكس اذه ناكل كلذك سمآلا ناك ولو « ةكرحلا نم رخآلا .زجلا

 « الطاب ناك هيفن ىلإ هتوبث ىضفأ امو «لاح هنأو هتاذل انك اس هنوكب لوقلا بجوي هتاذإ كرحتم

 . ةيهاملا مامتىف ةلثامتم ماسجألا نأ ىلع انللددةف اضيأو « هتاذل اكرحتم هنوك عنتمي مسجلا نأ ان

 . ميكحلاراتخلا قااخلارييدتب نوكي نأو دبال ةنيعملا ةيصاخلاو ةنيعملا ةوقلاب سمشلا مرج صاصتخاف

 ؛« سمشلا تاكرح لجال ناك امنإ لالظألا لاو-أ فالتخا نأ به : لوقنف اذه تن اذإ

 نأ ىلع اليلد اذه ناك هناحبس هللا الإ سيل ةصاخلا ةكرملاب سمشلا كرحم نأ ىلع اللد املانأ الإ

 دودسلا ذهب دارا: نأ تي 4هقلرج لامت هللا ردح الإ عقي مل لالظألا لاوحأ فالتخا

 (لاصالاو ودغلاب مهالظو) هلوقو (نادجسي رجشلاو مجنلاو) هلوق هريظنو . عضاوتلاو دايقنالا

 . هحرشو هنأس م دق

 اهب ةقصتلم ضراألا ىلع ةعقاو لالظألا هذه نأ ؛ دوجسلا اذه ريسفت ىف (ىناثلا لوقلاوإل

 : داو ةفص ىف ىرعملا ءالعلا وبأ لاق . دجاسلا ةئيه ىلع

 دبعتملا بهارلا ىز ضراألاو هدوجس هيف نجلا ليطإ فرح

 نسحلا ناكو . ظفللا اذه اهيلع هللا قاطأ نيدجاسلا لكش اهلكشب هبشت لالظاللا تناك ايلف

 ارفاكلا :لظ: نهاخت لاق «كعتص اهنثب هل دجست الق تنأ امأو « كيرا دجلف كلظاامأ كرد

 . ال مأ ادجاس كلذ ناكءاوس هلل دجسي ءىثش لك لظ : ليقو . لصيال وهو لصي

 . ةرهاظلا تابسشلا ىلإ برقأ ىتاثلاو « ةيلقعلا قئاقحلا ىلإ برقأ لوألا هجولا نأ معاو

 : لاقي « نورغاصىأ (نورخاد مهو) هلوقو لالظلانم لاح (ادجس) هلوق (ةسماخلا ةلأسملاإ)

 نال كلذو“: ىأ مأ ءاش هرماتاه لفي ىذلا وهو.« ااراغص رخص رخص ىأ ءاروشت رد

 . لالظلا نم اضيأ لاح (نورخاد مهو) هلوقو هريبدتو ىلاعت هللا ةردقل ةداقنم ءاشلا هذه

 ؟نونلاو واولاب اهممج زاج فيكف ءالقعلا نم تسيل لالظلا : لبق ناف

 . ءالقعلا اوهيشأ روخدلاو ةعاطلاب مهفصو امل ىلاعت هنأل : انلق

 : لئاسم هيفف (ةكئالملاو ةباد نم ضرالا ىفامو تاومسلا ىفام دجسي هللوزإ ىلاعت هلوق امأ

 هلل نيماسملا دوجسك ةدابع وه دوجس : نيعون ىلع دوجسلا نأ انركذ دق (ىلوألا ةلأسملا)

 امنأ ىلإ دوجسلا اذه لصاح عجريو ؛ عوضخلاو ىلاعت هلل دايقنالا نع ةرابع وه دوجسو ٠ ىلاهآ



 ةيآلا < لئامقلاو نيملا نع هلآلظ اؤيفتي » ىلاعت هلوق 1

 كاب د نم سا لإ فهد هو داذإب هناك: ءاارفلا لاق" 2! اهنناث وا (يدلا كر ىلاعت هلوقك

 : هاتعمو ؛ دحاو هظفل (.ىثث نم هللا قلخام) هلوق نآل كلذو « اهلك ىلإ بهذ عمج اذإو ؛ لالظالا

 نع تربع عمج ىتغيص تركذ اذإ برعلا نأ : اهلاثو . نيرماآلا الك لمتحيف هانبب ام ىلع عما

 (مهعمس ل لعو مهءولق هللا متخ) هلوقو (رونلاو تادلظلا لعجو) ىلاعت هلوقك دحاولا ظفلب امهادحإ

 تناكف ءاهنيعب ةدحاو سمشلا قرشم ىه ىلا ةطقنلا تناك قرشملاب نيهلا انرسف اذإ انأ :اهتلرو

 ىلع اهعوقو دعب لالظألا كلت ىف ةعقاولا تافارحنالا نع ةرابع ىهف لئامشلا امأو . ةدحاو نيعلا

 . ملعأ هللاو عملا ةخيصب اهنع ىلاعت هللا ربع كلذلف 3 دك اهو كرا

 دوجسلا نم دارملا نوكي نأ : لوألا : تالامتحا هيفف (هلل ادجس) هلوقامأ 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 كلان ةلخلا ترجو تكلا هساز طأطا اذإ اريعبلا دجش : لاقت . دايقنالاو مالستسالا

 : رعاشلا لاق . هل عضخا ىأ « هنامز ىف ءوسلا درقل دجسأ : لاقيو . لملا ةرثكلل

 رفاوحلل ادجس اهيف كالا ىرت

 ةيك وكلا صاخشاألاو « ةيكلفلا تارينلاريد ىلاعت هنإ : لوقنف اذه تفرع اذإ . ةعضاوتم ىأ

 ؛ءاوضأللا كلت نأ دهاشن انإ مث . ةصوصخم هوجو ىلع ىللفسلا ملاعلا اذه ىلع اهؤاوضأ عقي ثيع

 اذا سمشلا نأ دهاشنف . هريدقتو ىلاعت هللا ريبدت قفو ىلع الإ ملاعلا اذه ىف عقتال لالظألا كلتو

 تدادزا الك مث « ضراألا نم ىبرغلا بناجلا ىف ةدتع لالظأ ةفيثكلا ماسجأللا تعقو تعلط

 لصت نأ ىلا قرشلا بناجلا ىلا اصاقتتاو اصاقت لالظألا كلت تدادزا . اعافتراو اعولط سمشلا

 بناجلا ىف عوقولاب لالظألا تأدتبا ىبرغلا بناجلا ىلا تردحتا اذاف . كلفلا طسو ىلا سمنثلا

 ا . فرشلا كداجلا ىف ادتازتو اددع لالظالا تدادزا ازادحا نسمنقلا تدادزا الكو.٠ قرشا

 رسايتلاو نمايتلا ىف ةفلتخم لالظالا لاوحأ دهاشن كل ذكف : دحاولا مويلا ىف ةلاحلا هذه دهاشن انأ

 00 كلا وا كايشلا ىلا بودملا نم كرحلا ف .سمشلا لاو-أ فالتخا ببس «.هنسلا لوط ىف

 ل 1 ةعقاولا ةيمويلا تافالتخالا ببسي ةفلتخم لالظألا هذه لاوحأ اندهاش الف

 ىلع ةعقا ةاعاخل نأآرو « هراسوو كلفلا نيمبيف ةنسلا ل وطف ةعقاولا تافالتخالا بسحو ؛ءامرغو

 تناكف « هريبدتو هريدقتل ةعضاخ هللا ةردقل ةداقتما نأ انزع نيل تت زب [ضاوش هو

 . ةلاخلا هذه نع ةرابع ةدجسلا

 مظعالارينلا ريس فالتخاب للعم لالظألا هذه لاح فالتخا : لاقي نأ زوحيال مل : لبق ناف

 ؟ هرييدتو ىلاعت هللا ريدقت لجالل ال ء سمشلا وه ىذلا



 1 ةيآلا «لئامشلاو نيغلا نع هلالظ اويفتي و ىلاعت هلوق

 : ىدعجلا ةغبانلل دمقنأ ديز ابأ ناف . كلذ ركنأ نم مهنمو « لظ وهف سمشلا هيلع نكي ملامو

 لالظلا تاذ سورغلا ءويفو مهلع ودفي هلالا مالسف

 دعب لصحاملظاا نم ةنجلا فام نال ؛سمشلا هخسنت ملامىلع ءىفلا ظفل هيف عقوأدقرعشلا اذهف

 ريثكلل ءويفو « لولقلا ددعلل ىهو ءايفأ ءىف عمج ىف برعلا لوقتو سمشلارون ببسب الئاز ناك نأ

 : لالظلا ىوذ ىلإ ةفاضالا هانممو ؛ درفم ىلإ لالظلا فاضأ (هلالظ) هلوةو « نويعلاو سوفنلاك

 . هللاقاخام ىلا هلوة وهو ظفللا ىف ادحاو ناك نإ و ريمضلا هيلا داع ىذلا نآل ءاذه نس>امإو

 ىلا ؛ عمج وه. روهظلا فاضأف (هروبظ ىلع اووتستل) ىلاعت هلوق هريظن و  ىنعملا ىف ريثك هنأ الإ

 : ناثحب هيفف (لئامشلاو نيملا نع) هلوق امأ . نسح ثحب وهو

 : نالوق لئامثلاو نيهلاب دارملا ف (لوآلا ثحبلاإل

 نيذه صيصخت ىف ببسلاو ؛ برغملا وه هلامثو قرشملا وه كلفلا نيم نأ (لوآلا لوقلاإ)

 تناك املف ' ةيوقلا دكرحلا رهظت ةنمو ., هنيمب نادنالا ىناج ىوقأ نأ نييناجلا نذبع نيعشلا

 :”كلفلا نيه :قرشلا بيراك مجالا 0 كرتملا ىلا قرقملا نم ةدحا ةيمريلا ةكلملا 0
 .:هلاشش برتللاو

 لالظالا عقت كللفلا طسو ىلا اهئاهتنا تقو ىلا اهعولط دنعسمششلا نإ : لوقنف اذه تفرع اذا

 لالظالا عقو ىبرغلا بناجلا ىلا كلفلا طسسو نم سمششلا تردحتا اذاف ٠ ىنرغلا بناجلا ىلا

 اذه لعو ٠ سكعلاب و لامشلا ىلا نيهلا نم لالظلا ويفت نم دارملا وه اذهف « قرشلا بناجلا ىف

 نمو « ضرالا نم ىبرغلا عبرلا ىلع كلفلا نيمب نم *ىدتبت راهنلا ل وأ ىف لالظالاف : ردقتلا

 عبرلا ىلع ةعقاو كلفلا لامش نم لالظألا ”ىدتيت كلفلا طسو رم سمشلا رادحنا تقو

 . ضرالا نم قرشلا

 لصحت فيصلا ىف ناف « ليملا رادقم نم لقأ اهضرع نوكي ىتلا ةدلبلا نأ «ىاثلا لوقلا)

 نع لالظالا لاقتنا نم دارملا وه اذهف ؛ مهنيمب ىلع لالظالا عقي ذئئيحو « اهراسي ىلع سمشلا

 . صخلم ريغ هيف نيرسفملا مالكو ؛ بابلا اذه ىف هتلصحام اذه . سكعلاب و لئامشلا ىلإ نامالا

 لئامشلاو , دحاولا ظفلب نيهلا ركذ نأ ىف ببسلا ام : لوقي نأ لئاقل (ىناثلا ثحبلا)

 ؟ عمجأ ةغيصي
 دحاولا ىلع ظفللاىفرصتقا  هنكسلو عملا دارملاو نيهلادحو هنأ : اهدحأ : ءاشاب هنق بحأو

 نيو شد وو

 , ىدحاولا مالك هلكاذه (نويكرتام) هلوقوهو ةرثكلا هب ديرأ دحاو ىلا دوعي هنآل « درفمريمض



 ةيآلا «لئامشلاو نيعلا نع هلالظ اؤيفتي» ىلاعت هلوق 0

 نوفاخ نوريكتسال مهو هكئالملاو ةياد نم ضرالا قامو تاومشلا ىفام دجسي هللو.نورخاد

 4«نورمؤي ام نولعفيو مهقوف نم ممر

 ا ةيآلا َّق

 باذءلانم ةروكذملا ةعبرألا عاونالاب نيكرشملا فوخامل ىلاعتهنأ ٍلعا (ىلوألا ةلأسملا)

 حاورالا لاو>أريبدتو . ىلفسلاو ىولعلا ملاعلا لاوحأ ريبدت ىف هتردق لاك ىلع لديام ركذب هفدرأ

 لاصيإ نع زجعيال ةيهانتملا ريغلا ةوقلاو . ةرهاقلا ةردقلا هذه لاك عم نأ مل رهظيل ,ماسجألاو

 . ةعبرألا ماسقأللا كلت دحأ ىلع مهملا باذعلا

 ةروس ىف كلذكو « باطخلا ىلع ءاتلاب (اورت ملوأ) ىتناسكلاو ةرمح أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 نع ةيانك امهيف .ايلاب نوقابلاو ء باطخلا ىلعءاتلاب (هديعي مثقلخلا أدب هللا نأ اورت ملوأ) توبكسعلا

 مهتأي وأ ضرالا مه هللا فسخ نأ) هلوق وهو ةبيغ هلبقام نأ اضيأو ٠ تائيسلا اوركم نيذلا

 «ءايلاب نوقايلاو ءاتلاب (قيفتت) هدحو ورمعوبأ أرقو (اوري ملوأ) هلوق اذكنف ( مهذخأب ا

 . عمجا ىلع لعفلا مدقتل زئاج امهالكو

 تاصو رظنلا ىنعمب انه ةيؤرلا تناك امل (هللا قلخام ىلإ اوري ملوأ) هلوق 4 ةشلاثلا ةلأسملا)

 لمأتو ءىثلا ىلإ رظن اهعم نوكي ىتح ةيؤرلا سفنب نوكيال رابتعالاو رابتعالا هب دارملا نال : ىلاب
 0 ل 0 طال نم دارأ : ناتملا لهأ لاف (. ع نم هللا قلخام لإ) هلوقو : هلارخل

 (لئامشلا و نيمهلانع هلالظا يفت, ءىثنم) هلوق نال ؛ ديقلا اذهبرعشيةيالا ظفاو ٠ ماقمسجو ءانبو

 هلوق نع رابخا (هالظ اًويفتي) هلوقو ٠ ضرالا ىلع لظ هل عي فيثك ءىثلا كلذ نأ ىلع لدي

 دعب داعو عجر اذإ اًديف ءؤي لظلا ءاف : لاقي ءىنا نم لعفتي ايفتيو « هل فصوب سيلو (ءىث)
 اواف ناف) ىلاعت هلوق ىف كلذان ركذو ىلوملا ءىف هنمو « عوجرلا ءىلا لصأو ٠ سمشلا ءايض هخسنام

 هنمو « مهنيد فلاخ نم لام نم نيماسلا ىلع دوعي امل نيملسملا ءىف كاذكو ( ميحر روفغ هللا ناذ

 . عوجرلا نم هلك اذه لصاو (مهنم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام) ىلاعت هلوق

 امل اقلا كعضتب اوأ زها هدا زا امإ 'ئدعي .هناف'ءاق كد اذإ + لاوقنف اذه تفرغ اذ]

 ًايفتو أيفتف لظلا هللا أف هلوةكف نيعلا فيعضتب امأو (هللا ءافأ ام) هلوقكف ةزمهلا ةدايزب ةيدعتلا

 ىثعلاب الإ نوكي ال ٌويفتلاف ؛ راهلا فاصتنا دعب اهعوجر لالظلا ؤيفت : ىرهزألا لاق . أيف عواطم

 : رعاشلا لاق ه سمنشلا هلنت ملام وهو ةادغلاب نوكي ام لظلاو سمشلا هنع تفرصنا ام دعب

 اقاوم ىتعلا]"ةورب ا( ارم قل /هلاو +. :هينظتانت ىحضلا درب نما لظلا الف

 ءىف وهف هنع تلازذ سمشلا هيلع تناكاملك : لاق ةبؤر نأ ةديبع ىأنع تريخأ : باعث لاق



 م ةيآلا «ءىثش نم هللا قلخام ىلإ 0 وأد ب 0

 لئاش او نيميلا نع هلالظ كس هى نم هيأ لحام لإ اوري وأ
 هس ا م 3 سس راسا 22207 |١

 نم ضرألا ىفامو تاومسلا فام 0 هللو 0 نورخاد مهو هلا

 مس ناس م نو سا ريم ل را سرع © ماهم بع ها م رع هس اس © 1-3

 نولعفي و مهقوف نمم مر نوفاخ «عة َنوركَسيإ ال مهو ةكالملاو ةباد

 ه- 2 ا

 5037 نوع

 ىلاعت هنأ ىنعملاو . هتفوختو ءىثلا تفخ لاقي « فوذلا نم لعفت فوختلا (لوألا لوقلا)

 فاختق ةقرفكا 9 ىلاعت هنأ وه ةفاخالا كالتو «هدعب مهبذعي م "ال وأ مهفيخ لبالوأ باذعلاب مذخأيال

 . ةشحولاو فوخلا ىف اليوط انامز كلذ لبق مهب رمي نأ دعب مهيلع درو اذخأ اذه نوكيف اهيلت ىتلا

 اذإ هتفيختو ءىثلا تفوت : لاقي ىنارعألانبا لاق صقتتلاوه فوختلا نأ (ىاثلا لوقلاو إل

 ليذه حرم خيش ماقف اوتكسف ؟ةيآلا هذه ىف نولوةتام : رينملا ىلع لاق هنأ رمع نعو ؛ هتصقنت

 : معن لاق ؟ اهراعشأ ىف كلذ برعلا فرعت له: رمع لاقف + ضقنتلا فوختلا انتغل هذه : لاف

 : دشنأو انرعاش لاق

 نقسلا ةعيتلا وص فاو 5 لد رق كمان انف لح ]فرد

 ةيلهاجلا رعش لاق ؟ انناويد امو : اولاق . اولضت ال مكناويدب مكلع سانلا اهأ : ريع لاف

 . مباتك ريسفت هيف

 اي رهدالب فارطأ ىف عقبام هنم دارملا نوكي نأ لمتحي صقتنتلا اذه : لوقنف اذه تفرع اذإ

 باذعلاب مهلجاعي ال ىلاعت هنأ ىندملاو (اهفارطأ نم اهصقنن ضرألا ىنأت انأ نوريالوأ ) ىلاعت لاق

 ؛ ميكلم ذئايخ مهلا سماألا صلخب ىتح مهرواجب ىلا ىرقلا ىلإ مهدالب فارطأ نم صقني نكلو

 ريسفت اذهف لكلا ىلع ءانفلا ىنأي ىتح 1 اليلق مهسفنأو مهل , ارك 0 دارملا نؤكي نأ لمتكاو

 نم لزني تاددرأ .٠ ضرالا َْق لصحب فسخ مهفوخ ىلاعت هنأ لصاحلاو 2 ةعيرالا رومألا هذه

 تذحم تاقاي وأ : اهلئالدو ايتامالعب نملاع نونوكت الام لاح.ةدحاو ةعفد ثفدح تافا رآ ا[

 هنأ ىنعملاو (محر فؤرل مكبر ناف) هلوقب ةيآلا متخ 5 مهرخآ ىلع كالحلا ىتأي نأ ىلإ اليلق اليل

 . باذعلاب لجاعي الف محر فؤر هنال مالا رثك أ ىف لهب

 ,هوهلل ادجس لئامشلاو نيهلانع هلالظ ؤيفتي ءىش نم هللا قاخام ىلإ اوري مل وأ إل ىلاعت هلوق



 ةيالا م« هللا فسخ تلاذأ تائسلا | 0 نيذلان ماقد ل عل هل وق م

 سيل نأرق و 0 و أ .كلذأ تيتف انيس هلوك بدي 3 ؛ هيأشتم هنم ) < هنم نأر دا نأ : باو لاو
 . تالمجملا ىلع لوم (مهيلا لزنام س الل نيبتل) هلوقف المج نوكي ام هيف لب دارج هاك

 نك نيملاوه ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نوكي نأ ىضتش ةاآلا هذه رهاظ 4 ” ةيناثلا ل الات 7

 و .: ساي ساي «فاكملاىل لر اا اع هج را هجح سافل ناك ول لطاقلا ةافتالاق اذه دتففا» نافلكتملا [عللاغت هنن هلأ ام

 محلا كلذ فلكملا نيبي نأ لاهتحال , ماكحالا نم نيفلكملا ىلع ىلاعت هللا هلزنأ ام لك نايب

 ١ 2 0 0 عسا ر ارنا نه ل ءاكتشاالاو تنلاكتلا كتل "نيمملا نأ هلع 'ةيلا 'هذتق كلذ املو ": نئانقلا'ةقيرظت

 ا م ل ةااللا نااع مل-سو هيلع هللا ىلصص

 ماكحالا نييبت ىف عجر نف . ةجح سايقلا نأ نيب امل سو هيلع هللا لص نأ ا

 . ٍلسو هيلع هللا لص لوسرلا نايب ىلإ اعوجر ةقيقحلا ىف كلذ ناك« سايقتلا ىلإ فيلاكتلاو

 ىلع داسفلاب ىعسلا نع ةرايع ةغللا ف ركملا,( تائيسلا ور نذلا نمأفأ) ىلاعت لاق 7

 لو> نمو ةكم لهأ دارملاو « تائيسلا تاركملا : ريدقتلاو « رامضإنم انهه دبالو ؛ ءافخالا ليبس

 مهيعس دارملا نأ برقألاو , ىلاعت هللا ريغ ةدابعب مهاغتشا ركملا ادد ارا : ىلكلا لاق: ةنيدملا

 ارومأ مديدهت ىف ركذ ىلاعت هنإ مث , ةيفخلا ليبس 10 هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ءاذيإ ىف

 نم باذعلا مهتتأي نأ : ىناثلاو . نوراقب فسخ اك ضرالا مهب هللا فسخب نأ : لوالا : ةعبرأ

 موقب لعف اي ةتغب مهكلهف مؤجفي ثيح نم ءامسلا نم باذعلا مهتأي ناد لاو نورد ل تنح

 مبك الهإ ىلع رداق هنأ مي رفسلا ىف مسك الهإ ىلع رداق ىلاعت هناف «مرافسأ ىف ةبوقعلاب مذخأي

 لمحو ؛ اوناك ثيح هللا مهك ردي لب ةديعبلا دالباا ىف مهم رض بيسب هللا نوزجعيال مثو. رصسأا ف

 و ( وف نمذو دالبلا ىف اورفكح نيذلا باقت كنرغي ال) ىلاعت هلوق نمذ تاق ىدملا اذاه لع تلقتلا طفل

 01 مماهذو مثرابدإ و مهابقإ لاح ُْق 5 اهنلاو ليللاب , مذخأب 0 طظفللا اذه ريسفت 5 امهناثو

 مهذخأيوأ ىعلل ناوكي نأ امملاثو . مهلاثمأ | مف فرصتي ىلا رومألا ف مهف رصت لاح ف 45 فدقح و

 ولو) لاق اك. ًارسق ليحلا كلت مامتإ نيبو مهنيب هللا لوحيف مهراكفأ ناطقا ف نرلفير ام لاح ىف

 ذوخأم ىنعملا اذهىلع بلقتلا ظفا لمحو (نورصب, ىنأف طارصلا اوقبتساف مهنيعأ ىلع انسمطل ءاشن

 ..اهيف او نا اذإ ل (روماألا كل اويلقو) هلوق نم

 ىلاعت هلوق ديدهتلا ليبس ىلع ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا اه !ءاشالا َّك 6 عبارل "!!جلارز

 1 نالوق 0 ريسفت فو (فوخ ىلع مهذخأب و



 ا ةيآلا «مهيلإ لزنام سانلل نيبتل ركذلا كيلا انلزنأو» ىلاعتهلوق

 رخآلا دهتجملا ىلإ عوجرلا هيلع بجوامل 000 نكي ملامل : لاف 0 جلو

 الف بحي مل ناف (نودلعتال متتك نإ ركذلا له هأ اولأساف) ىلاعت هلوقل املاع نوكي ىذلا

 .زاوجلا نم: لقأ

 ناك ناف ةعقاو هب تلزن اذإ فلكملا : اولاقف يالا هذ-م سايقلا ةافن جتحا 4( ةثلاثلا دل أملا)

 اظل ام املاع ناكنه لاؤ هيلع بجو اهيكح املاع نكي مل نإ و « سايقلا هلز< ل اهمكحب املاع

 مكحلا كلذ طابنتساهنكمي هنأ لجأل ملاعلا لاوس هياع بجو امل ةج- سايقاا ناك ولو . ةيآلا هذه

 نأ بَجْوَف ةيآلا هذه رهاظب لمعلا كرت بج وب سايقلاب لمعلا زيوت نأ ترف , سايقلا لسا

 . ملعأ هللاو ءزوحبال

 لعأهتلاو ؛ليلدلا اذهنمى وقأ عامجالاو' احس لو اقلاب لمعلا زاوع تيثتأ# ةباوج و

 ::ناتاسم"ةفر (رزلا و تانيبلاب ال ىلاعت لاق مث

 نم السرا مود نيدشلا نأ كوالا اعز وكانا ويت «ىلوآلا ةلأسملا)

 رخأتيال الإ لبقا«ةلص نإ : لاقوكلذ ءارفلا ركنأو ؛ مهلا ىحوي الاجر الإ ريزلاو تانيبلاب كلبق
 عومجملا اذه رصي ملاف . هتلص عم الإ لبقام عومجب وه هنع ىثتسملا نأ : هيلع ليلدلاو : دعب ىلإ

 الاجراالا كلق نماانلسرأ اهوا: ردقتلا نأ : قاتلا هيلع ءانتسالالاخمإ عنتما همانب اروكذم

 : كااثلا . ىثتسملاب قاعتم (ريزلاو تانيبلاب) هلوقف ريدقتلا اذه ىلعو « ريزااو تانيبلاب مهيلا ىحوي

 صام هريظنو : لاق . ءارفاا لوق اذهو تانيبلاب مهانلسرأ ريدقتلاو ء فوذحم ءابلا اذهل :بلاجلا نأ

 ريدقتلاو . للعلا ىنعمب ركذلا : لاقي نأ عبارلا . ديزب سم لوقي مث كوخأ الإ مام ديزب كوخأ الإ

 متنك نإ : ريدقتلا نوكي نأ : سماخلا . نودلعتال متلك نإ ريزااو تانيبلاب ركذلا لهأ اولأساف

 : ركذإ] لهأ اولأساف نزلو تانيبلاب نولخال

 رادم نآل « ةلاسرلاهب لماكتام لكلةعماج ةظفا (ريزااو تانيبلاب) ىلاعت هلوق 4ةيناثلا ةلأسا ا ١)

 اهغلس ىبلا فيلاكتلا ىلعو تانيبلا ىهو ةل اسرلا ىعدب نم قدص ىلع ةلادلا تازجعملا ىلع اهرمأ

 . ربزلا ىهو دابعلا ىلإ ىلاعت هللا نم لوسرلا
 : لئاسم هيفو 4 مييلا لزنام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انل زنأو) ىلاعت لاق مث

 رقتفملاو هللالوسر ناربىلإ رقتفم ركذلا اذهنأ ىضتقي مالكلا اذه رهاظ (ىلوألا ةلأسملا

 عقو : ىتم مهضعب لاق ىنعملا اذهلف ؛ لم هلك نرآرقلا نأ ىضتقي صنلا اذهرهاظف « لمج نايبلا ىلإ

 ؛ ةيالا هذه هيلع ليلدلاو ٠ لم نآرقلا نآل ربخلا ميدقت بجو ربخلا نيبو نآرقلا نيب ضراعتلا

 . لمجلا ىلع مدقم نيبملاو . ةيآلا هذه ةلالدب هل نيبم ربخلاو



 ةبالا نوال نك نا ركذلا ل لهأ اولأ ساف» ىلاعت هلوق نيك

 (اريذن هعم نوك. كا كا لارا مهنم

 : ىنعملاو (مهملاىحوي الاجر الإ كلق نم انلسرأ امو) هلوَقب ةبسشلا هذه نع ىلاعت هللأ كاس

 هذهف :رشبلا رم الإ الوسر ثعبي ل هنأ فيلكتلاو قللا نامز لوأ نم ىلاعت هللا ةداع نأ

 ميدق نعط اضيأ كيكرلا لاؤسلا اذهب لاهجلا .الؤه نعطو  ىلاعتو هناحبس هلل ةرمت م ةداعلا

 : نلت ولت

 هن 0 اضيأ تلدو ؛ ءاسنلا نم ادحأ لسرأام ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا تلد 4ةيناثلا ةلأسملا)

 لاه لست كداب كا 1ك 01 ماكو كالت نع اجر لوف ركاظ نكن اكلم لطلرأ اف

 كك لاق . سانلاىلا كئالملا نم الوسر لسرأام هنأ ىلع اليلد ةيآلا هذه رهاظ ناكف . ةكئالملا

 . كئالملا نم لاجرلا ةروصب وه نم الإ مالسلا مهيلعءايبناألا ىلا ثعبي مل هنأ ىنابجلا لعوبأ معزو

 ناك اد هن مهيأ ةرضح مالسلا مهيلعءايبنآلا ىلا لسري ىذلاكلملا نأ دارأهلعل : ىضاقلا لاق مث

 دلع رخح م كا كل ارد دع اعلا تركت نأ نادي جان كادت

 كال كاذ الق امنإ و« ةقارس ةروض فو ىلكا ةيحد ةروص ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مهتروص ىلع نوبي دق لوسرلا ىلإ ىلاعت هللا نم ةلاسرلا غالبإ دنع نأ ةكسالملا لاح نم مولعملا

 امو ع مدام هلع لي تارا مو هيلع هللا لص ىتللا نأ يول را وللا لا

 مالكلا اذه ىلاعت هللا ركذ املو (ىرخأ ةلزن هآر دقلو) ىلاعت هل رقاولرا ةلعر نك ءاملع ف

 لئاسم هيفو (نوءلعتال متتك نإ ركذلا لهأ اولأساف) هلوقب هعبتأ

 كاب . اه عشا ىطرر سابع نيا لاقي : كوالا :.ىرو ورركذلا لهأب دارملا ى (ىلوأالا ةلأسملا)

 لكلا دعو نم نويل | ىف انتكا دقل ور .لاتتاهلوق هيلع ليلدلا و. ةاروتلا ود ركذلا و« ةاروتلا' لهأ

 ء لكل هللا بنتك قاعم نوفزدب نيذلا 'نتكتاالهأ اولأ اف : جاجزلا لاق : ىناثلا . ةاروتاا ىنعي

 ملاعلا ذإ « نيضاملا رابخأب للعلا لهأ ركذلا لهأ « ثلاثلاو « رشب مهلك ءايبنالا نأ نوفرعي مسهناف

 ” لورق! ف قكو ملعب ركذي نم لك اولس هانعم : جاجزلا لاق : عبارلاو . هل ًارك اذ نوكي ءىثلاب

 اك نعللا نم اذحلو هلوصر نك ,نأ نم: لجأ, لغأا هللا : مط وق ىهو ةهبشلا هذه نأ رهاظلا

 مهمأف بتكلاو مولعلا باككأ ىراصنلاو دوهبلا نأب نيرقم اوناك مهنإ مث ءةكم رافك اه كت

 مهل اونيبيل ىراصتلاو دوهلا ىلإ ةلأسملا هذه ىف اوءجري نأب هللا

 . اهطوقس نايبو ةهيشلا هذه فييزت ند امل دبال ىنارصنلاو ىدوملا

 زاوجلاب كح نم مهنم ؟ دبتجلا ديلقت دهتجملل زو< له هنأ ىف سانلا فلتخا (ةيناثلا ةلأسملا)

 كات فرقد هيما سنها كك



 ون ةيآلا «مهملا حوت 'الاجرالا كل اننا :اسرأ امود ىلاعت هلوق

 دعو م 82 دا ع

 تنك نإ | ركذلا ّلهأ اوس ملل ىحون الاجر الإ كلف نم الَسْرأَمَ

 َلناَم آنا نيل رخل كِل ان أَونأو ريزلاو تآنيبلاب 45١ َنوَتاَ
 ه- 0 ا ص 52 0

 هل س62 ه هر
 0 فسح 1 تال رك نيل نم 6012 نور م مهلعلو 8

 سس هرثال 2ع ه-أ ير هع 207 هاد 6 همسم ررخال هه سد هغخ6ه

 مهياقت ىف مدح «162 نورس ثيح نم تاذعلا ما ضر مب

 سس نا ةهكاسص 20 وح سا سو 22 هرثا هر سل

 40 ميحر فود هر عبر راق فوت ىلع مدح وأ 4:٠ نيزجعم مان

 0 هنأ : 7 ىلا: 0 ) لحم فو (نواك 5 ا اوربص نثلاول لق

 : ريدقتلا نوكي نأ : ثكلاثلاو اوربص نيذلا مث ريدهعتلا نوكي ن أ: . ناثلاو ) اورجاه نيذلاو) هلوق

 نطولا ةقرافم لعو باذعلا 7 اوربص مهنأ : ىنملاو , حدم نيبجولا الكو اوربص نيذلا ىنعأ

 هيف ركذ دقف ةلجابو ؛ هللا ليس ىف سفنألاو لاومأألا لذبو ةدهاجملا ىلعو ؛ هللا مرح وه ىذلا

 قلخلا مم ةيلكلاب عاطقناللف لكوتلا امأو ؛ سفنلا ربق ىف ىعسللف ربصلا امأ . لكوتلاو ربصلا

 قيرطلا اذه رحآ. : قاثلاو + ىلاعت هللا ل] كولسلا أديم وه : لوالاف قدا لإ هناا ةخ ولا

 2 ملعأ هللأو 3 هتاهنو

 نودلعتال منك نا ركذلا لهأ اولأساف ميلا ىحوبالاج رالإ كلبق نم انلسرأ امو إل ىلاعت هلوق

 اوركم نيذلا نمأفأ نوركفتي مهلعلو مهللإ لزنام سانلل نيبثل ركذلا كيلا انلزنأو ريدلاو تانييلاب

 مهلقت ىف مذخأي وأ نورعشيال ثيح نم باذعلا مهيتأي وأ ضرألا مهب هللا فسخي نأ تائيسلا

 (ميحر 00000 نب زجعمب ماق

 : :لئاسم ةيآلا فو

 لجأو ىلعأ هللا : نولوةياوناك ةوبنلاىركمل ةسماخلا ةبيشلاوه اذهنأ ملعا (ىلو ألا هلأسملاإ)

 5 دقو كلم ثعملا ناكل اثلا لوير هع 1 ءرشلا نط ادخال وشل 7

 نواكأت ام لكأ, ملثم رشب نإ اذهام) 9 (انلثم نيرشبل نءوتنأ) اولاقو (كلم هي 0 لزنأ لو

 ل-جر ىلإ 2 نأ ابي سانلل ناكأ) لاقو (ملثم ًارشب متعطأ نئلو نوبرشت ام برشيو هنم



 ةيآلا , ركحأ ةرخآلا رجالو ٠ ىلاعت هلو مَ

 ةمايقلاو ثعبلا راكنإ ىلع مهناميأ دهج هللاب اومسقأ مهنأ رافكلا نع ىكح امل ىلاعت هنأ معا

 ىلع مهمادقإ دعبيال ةلاحلا هذه لثم ىفو ؛لالضلاو ؛ لهجلاو ؛ ىغلا ىف اودامت مهنأ ىلع كلذ لد

 كلت .نع' اورجام نأ نينمؤملا لع مزاي ذئئيحو ٠ مم تابوقعلا لازنإو ٠ ممرضو نيملسملا ءاذيإ

 تانسحلانم نيرجاهملا ءال وهام نيبو ةرجطلا كلت 5 ةيالا هذه ىف ىلاعت رك ذف ؛ نك اسملاو رايدلا

 مهريغل بيغرت كلذو ؛ هللا يلع اولكوتو اوربصو اورجاه ثيح نه ةرخآلا ىف رجالاو ءايندلا ىف

 بيبص ةباحصلا نم ةتس ىف ةيآلا هذه تازن : امهنع هللا ىضر سا.ع نا لاق . ىلاعت هللا ةعاط ىف

 ؛ مالسالا نع مثودريل مموبذعي اواعخل شيعرقل نييلوم «ريبجو . سباعو . بابخو .رامعو .لالبو

 مهنم ىدتفاف كر ضأ مل مكيلع تنك نوإ مكعفنأ مل كل تنك نإ ريبك لجر انأ : ممل لاقف بيبص امأ

 مل هللا فخم مل ول بيهص لجرلا معن : رمع لاقو . بيهصاي عببلا حبر : لاق ركب وبأأ ه]ر ايلف هلا

 مهرئاس امأو ؟ اهقلخ دقو هب كنظ فيكف هعاطال رانلا هللا قاخي مل ول ديري ريظع ءانث وهو « هصعي

 اورجاهمت « مهاذع اوكرتف مالسالانععوجرلاو رفكلا ةملك نم ةكملهأ دارأ| ٠ ضع اولاق دقف

 ءرهاظ هيف هجولاف نيرجاهملا لحو ؛ ةرجحلا ل مظع ةبالا هذبب ىلاعت هللا نيبو « ةيآلا هذه تلزنف

 هلوقب ىلاعتلدو « مهتكوش تيوقراصنالا ةرصنب نأ مالسالا ةوق ترهظ م6ترجه ببسب نآل

 دلب نم لاقتنالا ةلزامب تناكو  عقوم اهل نكي مل هلل نكت مل اذإ ةرجهلا نا (هّللا ف اورجاه نيذلاو)

 مهنوبذعي اوناك مهنأل ,رافكلا ىديأىف نيمولظم اوناك مهنأ هانعم (اودلظام دعب نم) هلوقو : دلب ىلإ

 نم ردصللل ةفص (ةنسح) هلوق نأ : لواآلا . هاو و هيفو 4 ةنسح انندلا ىف مهتوبنل) لاق 2

 ةءاوبإ مهتثوبنل) مالسلا هيلعىلع ةءارقفو ؛ ةنسح ةثوبتمهنثوبنل : ريدقتااو (ايندلا ىف مهنثوبنل) هلوق

 برعلا ىلعو « مهوملظ نيذلا ةكه لهأ ىلع ةبلغلا ىهو ةنس> ةلزنم ايندلا ىف مهئازننل : ىناثلا (ةنسح

 : لاق ءاطع نيرجاهملا نم الجر ىطعأ اذإ ناكهنأ رمع نعو ؛ برغملاو قرشملا لهأ ىلعو . ةيطاق

 نك | ةرجالا فا كل رخذ امو اندلا ىف هللا كدع وام اذه دق كل هلا كراب دخ

 لوق اذهو  مورصنو اهلهأ مهاوآ ثيح ةنيدملا ىهو ةنسح ةءابم مهنئوبنل (ثلاثلا لوقلاوإ)ل

 . ةنيدملا ىنعي ةنسح ةدلب وأ ةنس> اراد ايندلا ىف مهنئوبنل : ريدقتلاو ؛ةداتقو ىعشلاو نسحلا

 نم ىلإ ريمضلاو (نوملعي اوناكوإ) فرشأو مظعأو (ربك أ ةرخآلار جالو إل ىلاعت لاق مث
 نيفعضتسملا ءالؤط عمجب ىلاعتهللا نأ اولعول ىأ «رافكلا ىلإدْئاع هنأ :لوآلا : نالوق هيف ؟ دوعب

 تولع اوناكول ىأ ؛نيرجاهملا لإ عجار هنأ : ىناثلاو « مهنيد ىف اوبغرل ةرخآلاو اينبلا مهديأ ىف

 . مهاربَصَو مثداهتجا ىف اودازل كلذ



 نه هللا ف اورجاه نيذلاو» ىلاعت هلوق
 م ةبالا« اوءلظام دعل

 رت هو ساس اساس هس 2 رم ا

 رجالو ة هيمو ايدل ل اولظ ا م 0 نم 2 َْق 0 0

- 
 < سرع باننا هس هام 2ثهر2

 «45» ن نك ميد لعو 00 يم نلت اوناكول ربك | ةرخآلا

 ةرضاح نونلان كتل فاكلاروضحدنعو ؛ نونلاو فاكلان م ةكارم 5 ةظفل نآل ةرورضلاب

 ىعدي ىذلااميإ و « ةمدق اهنوك عنتم ٠ . نك ةملك نأ لعلدي كلذو ؛ فاكلا ىلو5نونلا ءىج دنعو

 نولود ىذلاو ءاناصأ هبل وهل ةيآلا هيلعلدت ىذلاف ؛ نك ةظفلل ةرياغم ةفصاميدقهن وك انباحأ

 . هب كسلا طقسف ةيآلا هيلع لدتال هب
 نيعتسي والإ لعف ىلع الو «لوق ىلع مدقيال انالف نإ لاق اذإ لجرلا نأ (ثلاثلا هجولاو إل

 ةقوبسم ةناعتسال كن وكي نأ مزليف هلاعفأ نم لءف هللاب هتناعتسانإ : لوقبال القاع ناف ىلاعت هللاب هيف

 . هولاقام كإذ كف لطاب فرعلا بسحب مالكلا اذه نال ةيابنلا ريغ ىلإ ىرخأ ةناعتساب

 : هوجو نم مالكلا ثودحب ةرعشم ةيآلا هذه نأ (عبارلا هجولاوإ

 اعقاو لوقلا نوكح ىضتقي (هاندرأ اذإ ءىثل انلوق امنإ) ىلاعت هلوق نأ (لوأالا هجولاإ)
 . ثدحم وهف كلذك ناكامو « ةدارالاب

 لابقتسالل لخدت «اذإ» ةظفل نأ كشالو « اذإ ةملكب لوقلا قلع هنأ يىلاثلا هجولاو إل

 . لابقتسالا نع “ىني كلذ نأ فالخال (هل لوقن نأ) هلوق نأ (ثلاثلا هجولاو)

 هلوق بيقع لصاح نوكلا ثودح نأ ىلع لدي (نوكيف نك ) هلوق نأ 4«عبارلا هجولاوإ

 نامزب ثدحلا ىلع مدقتملاو ؛ دحاو نامزب نوكللا ثود- ىلع ةمدقتم «نك » ةملك نوكتف (نك )
 . اثدحم نوكي نأ بحب دحاو

 اردق هللا رمأ ناكو :الوعفم هللا رمأ ناكو) ىلاعت هلوقب ضراعم هنأ (سهاخلا هجولاوإل

 (ةحرو امامإ سوم فاتك هلق نمو: لكم دعا وألف . فيدخل ندحأ لونا |

 ثودح ىلع لدت اهنأ متركذ كتكلو : مالكلا مدق ىلع لدتال ةيآلا هذه نأ بهف : ليقناف

 ؟ هنع باوجلا اف مالكلا

 :.تاوصالاو ف و رخأ نم بت ضع ىذلا عومسملا مالكلاىلإ لئالدلا هذه فرصن .انلق

 . ملعأ هللاو . اقولخم امدحم هنوكب لوقت نحنو

 ةرخآلا رجاألو ةنسح ايندلا ىف مهنئوبنل اودظام دعب نم هللا ىف اورجاه نيذلاو إل ىلاعت هلوق

 4« نولكوتي ممبر ىلعو اوربص نيذلا نوملعي اوناكول ربكأ

 .60٠ برك هو



 ةيآلا «هاندرأ اذإ اونل انوفاكتاو نكن 5

 نا نال وهف ودل عم اباطخ ناكنإ (نك) هلوق ؛ لوقا ن أ لئاقل لوألا ةلأسملا)

 . لاحم وهو لصاحلا ليصحتب ًارمأ اذه ناك دوجوملا عم اباطخ ناك

 اباطغ سيلو « نولقعي امب قلخلا عم باطخو ةاياعملاو مالكلاىنل ليثمت اذه نأ : باوجلاو

 قلخ دارأولو « عارسالانم هدارأ امللعو لاح لك ىلع نئاك وهف ىلاعت هللا هدارأام نال ؛ مودعملل

 دابعلا نكلو « كلذ ىلع ردقلرصبلا حمل ردق ف ضراالاو تاومسلا نم امهف امب ةرخآلاو ايندلا

 : موقع ردق ىلع كلذب اوطوخ

 ةماتلا ناك نم (نوكيف نك )و هربخ (لوقن نأ)و أدتبم (انلوق) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 بيقع ثدحيف ثدحأ هل لوقننأ الإ سيلف ءىث ثودحاندرأ اذإ ىأ دوجولاو ثودحلا ىنعمىتلا

 كة عا نم كلذ

 :ءارفلالاقعفرلا,نوقابلاو « نونلا بصنب (نوكيف) ىاسكلاو صاع نباأرق يالا ةلأسملا)

 اديزذإ : لاقي اك نوكيس هنأب هنعربخ مث اماتامالك (هل لوقننأ) هلوقلعجينأ اههجو عفرلاب ةءارقلا

 نأ ههجوف بصنلاب ةءارقلا امأو . أدتبم امالكهلعجت نأ ىلع لعفيف كلوق عفرتف لعفيف ىمأ نإهيفكي

 : جاجزلا لاق نييوحنلا عيمج لوق اذه نوكيف نك لوقن نأ : ىنعملاو « لوقن نأ ىلع افطع هلعجت

 سيلف ىمالا ةظفل لع تناكنإو «نك » ةظفل ىلعوبأ لاق (نك ) باوجولع ابصن نوكي نأز وجو

 كادك# مهلا ناكاذإ ور ههتاو دج ى نقلا نوكأ نءزرابخألا ملعأ تلار ره اكك] ارعاالا اهمادب دضقلا

 : ملعأ هللاو (نك ) باوج ىلع بصن هنإ هلوق لطي ذّديَخ

 انلوقامنإ) ىلاعتهلوق اولاقف نآرقلا مدق ىلع ةيآلا هذي انباحأ ضعب جتحا 4( ةعبارلا ةلأسملا)

 ؛نوكيف نك هللاق ءىث ثادحإ دارأ اذإ ىلاعت هنأ لعلدب (نوكمف نك هل لوقن نأ هاندرأ اذإ ءىثل

 لاحم وهو ؛ لسلستلا بجوي كلذو . نك هل لوقي نأ ىلإهثادحإ رقتفال امداح (نك ) هلوق ناكولف

 . مدق هللا مالكنأ تبق

 : هوجو نم هنايبو « ةوقلا ةءاغ ىف سيل ىدنع ليلدلا اذه نأ معاو

 اذإ هتأرمال لاق اذإ لجرلا نأ هيلعليلدلاو ؛راركتلا ديفتال (اذإ) ةملكنأ (لوالا هجولا)

 ةيناث ةقلط قلطت مل ايناث تلخد ولف ةدحاو ةّقلط تقلط ةرم رادلا تلخدف قلاط تنأف رادلا تلخد

 ىلاعت هللا هثدحيام لكىف مزليال هنأ تبث كاذك ناك اذإو . راركحتلا ديفتال اذإ ةملكنأ انملعف

 . لسالا مزلي ملف نك هل لوقي نأ

 نالطبلا مولعم اذهو «نك » ةظفل نا مدقب لوقلا مزل حصنإ ليلدلا اذه نأ «ىناثلا هجولاو)



 5 ءرالأ فاتح را اذان ىثل الو اممإ » ىاعت هلو

 لوقتلا ىلا ايعاد ناك هنأ تبث كلذ لطب اذاف « داعملاب لوقلا ريرقت ىلإ 5 ناكادم نأ : لوألا

 ءانب هتعاط بوجوو هسفن ةوبن ررقي هنأ : ىناثلا . اقداصالوسر نكي مل كلذك ناكن مو . لطابلا

 . هتوبن تلطب كلذ لطب اذإو « باقعلا نع بيهرتلاو باوثلا ف بيغرتلا ىلع
 مهنأ هانعم (تومي نم هللا ثعبيال مهناميأ دهج هللاب اومسقأو) هلوق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 مدعلا اذه دعب هناف ءافرص ايفنو اضحم امدع راصو ىف اذإ ءىثلا نأب ىرورضلا معلا نوعدبي اوناك

 اوناك مهنأ ىلإ ةراشإ نيهلاو مسقلا اذهو . هريغ رخآ ائيش نوكي دئاعلا لب هنيعب دوعيال فرصلا

 (مهناميأدهج هتلاباومسقأو) لقعلا ةهيدب ىف لاحم همدع دعب هنيعب هدوع نأب ىرورضلا معلا نوعدي

 ثعبلاب لوقلا لطب امل هنأ نايب امأو ء ىرورضلا ملعلا اذه مطوقعو مهولق ىف نودححي مهنأ ىلع

 اذهل هوك رتف لوقعلا ىلإ ردابتم ىلج مالك هنآل , حيرصتلا ليبس ىلع هركذي ملف ةوبنلاب لوقلا لطب

 ناهجو هيلع لديو نكمم ثعبلاب لوقلا نأ نيب ىلاعت هنإ مث . رذعلا

 هلال ىلا تلا 1 ؛ هقيقحت بحوف ؛ ىلاعت هللا ىلع قح دعو هنأ «لوآلا هجولار

 نيبو « لطبملاو قا نيب و « ىصاعلا نيب و , عيطملا نيب زييعلا وهو « ىلاعت هللا ىلع امح ادعو ناك

 هذهو (نيبذاك او ناك مهنأ اورفك نذلا ملعيلو هيف نوفلتخم ىذلا م نيبيل) هلوقوهو « مولظملاو ملاظلا

 (سنوي) ةروس ىف اهريرقتو اهحرش ىف انغلاب دق ةقيرطلا

 اهل انوكمو ءايشأ الل ادجوم ىلاعت هنوك نأ رشنلاو رشلا ناكمإ نابب ف «ىناثلا هجولاوإل

 سيلو « هتئيشمو هتردق ضحمب اوكي امنإ ىلاعت وهو ؛ هلأ الو ةدمالو ةدام قبس ىلع فقوتيال

 .ىثل انلوق امنإ) هلوقب ضراعملا نع ىلاخلا ذافنلا اذه نع ىلاعت ربعف عنام هتئيشملالو عفاد هتردقل

 ءادتبالا ىف داحيالا ىلع ردق ىلاعت هنأ اكف : كلذك ناك اذإو (نوكيف نك هل لوقن نأ ةاندرأ اذإ

 رشنلاو رشحلاب .لوقلا نأ نيعطاقلا نيليلذلا ناذبم,تبثف .. .ةداعالا ىف.هيلع ارذاق'نوكي نأ. بججاو

 , لصأألا اذه ىف نعطلا ىلع ءانب ةوبنلا ةحص ىف اونعط امنإ موقلاو ؛ قدصو قح ةمايقلاو ثعبلاو

 . مع ءأ هللاو ةوبنلا ىف مهنعط اضيأ لطب نعطلا اذه لطب ايلف

 (لي) هلوقو , اوكرشأ نيذلا نع ةياكح (مبنامبأ دهج هللاب اومسقأو) هلوق 0 ةلأسملا)

 ادعو ثعبلاب دعو ىأ دكؤم ردص» (ات> هيلع ادعو) هلوقو. مهعس لب ىأ « ىننلا دعب امل تايثا

 (هيف نوفلتي ىذلا نيبيل) هلوقو ؛ ثععبلاب دعو هلوق ىلع لد مهمعبد هلوق نآل . هيف فلخال اح

 . هيف اومسقأ اف نيبذاك | وناك مهنأ اورتك نيذلا معيلو ش نيبيل متعب 3 ىأ ثعبلا رومأ 3

 لئاسم هيفو (نوكيف نك هل لوقن نأ هاندرأ اذإ ءىثل انلوق امتإ) ىلاعت لاق مث



 ةيآلا « مهنامأ دهج هللاب .اومسقأو» ىلاعت هلوق 1

 مآ نام اتا هزاع سس م هزاع اس سهله مور

 انس هيلع دعو لب 6 نم ا ثعسال مهنامبأ كلرج هللاب ١ ا

6 3 50 

 أنككو
0100 

 0: نيدو هف َنوُقلَتح ىذا مك ني ةرق َنوُلَياَل سانا

 0 نأ ليقمأ اذِإ قل لو - «ة نيبذاك 0-2 دك

 1 1 ل و

 »١0:« لو ف كك

 هارسفا اذهو' ١ هلضأ" اًذحأ دهر الهلل "ناف : لوألا ”ناهجأو اًرمعف (لوألا ةءارقلا امأإ)

 ىدهدق : لوقت برعلا : ءارفلا لاق . ىدتم ىنعمب 2 : نانا اهبع هللا ضار سابع نا

 . ايدتهم كلذ رصي مل ادحأ لضأ اذإ هللا نأ ىنعملاو , ىدتها دق نوديري لجرلا

 ىلإ عجارلاف . هلضي نم ىأ « لضي نم ىدم.ال هللا نإ اف هجولاف (ةروهشملا ةءارقلا امأوإ)

 هيد نف) هلوقكو (هل ىداه الف هللالاضي نم) هلوةك اذهو ردقم فوذ<نم وه ىذلا لوصوملا

 . هايإ هللا لالضا دعب نم ىأ (هللا دعب نم

 مهولدطم ىلع مهنيعي ىأ مهر صني دحأ محل سيلو ىأ (نيرصان نم مهل امورإ ىلاعت لاق ُ

 هوجولا لع لمتعم' ام رخأو « ةلزتعملا تهت مهوم تاب 5 ذهل وأ لارؤأاو . ةرختالا و ايلا ف

 . لعأ هللاو نيهجولا لع هلمتشم كلذك تايآلا رثك أو ءانلوق ىلع ةلادلا ةريثكلا

 نكلو اقح هيلع ادعو ىلب تومي نم هللا ثعبي ال مهنامبأ دهج هللاب اومسقأو إل ىلاعت هلوق

 اهنإ نيبذاك اوناك مهتأ اورفك نيذلا ملعيلو هيف نوفلتخي ىذلا مهل نيبيل نوملعي ال سانلا 1

 (نوكيف نك هل لوقن نأ هاندرأ اذإ ءىثل اناوق

 :ناتلاسم هفاو

 ردا كعتلاب لولا اولاَش اداوينلا( ىزكسلا ةغيارلا ةينعلا زلنا دع نأ 0 (ىلو ألا ةلأسملاإ)

 . الطاب ةوبنلاب لوقلا ناكف « لطاب رشثنلاو

 تقرف”و تام اذاف . ةصوصخلا ةنيبلا هذهالإ سيل ناسنالا 0 هريرقتف (لوآلا ماقملا امأ)

 هل قدي ملو ىف دقف مدع اذإ ءىثلا نإلل « هنيعب هدوع عنتما لادتعالاو جازملا كلذ لطبو هٌؤارجأ

 .. هناك وكم الفا واأللبا رباع مءاًئيش نوك, نأ بخ ادوغي ,ئنلاف«:همذعأو هئانف.دغي ةقيقحالو تاذ

 : نيهجونم هريرقتو ةوبنلاب لولا لطب ثعبلاب لوقا لطب امل هنأ وهو «ىاثلا ماقملا امأو)



 «ه  ةيآلا «نيبذكملاةبقاع ناك فيك اورظنافضرألاىف اوريسفو ىلاعت هلوق

 هيلع تقح ىرم مهنمو) هتنجو هباوث لينل (هللا ىده نم مهنف) دارملا نأب : ىتابجلا باجأ

 ؛رفكلا ةملك نود باذعلا اهنأ ىلع ةلالد (هيلع تقح) هلوق ةفص ىفو : لاق . باقعلا ىأ (ةلالضلا

 اورظنافضرالاىف اوريسف) هدعب ىلاعت لاق اضيأو . قحدهنأب امهفصوزوجب ال ةيصعملاو رفكلا نآل

 هللا مبلصأتسا نيذلا مهلا نم مدقت نمل كالهلاراثآ ىه ةبقاعلا هذهو ( نيبذكملا ةبقاع ناك فيك

 . لاصئتسالا باذعوه رركذملا لالضلاب دارملا نأ ىلع لدي كلذو . باذعلاب ىلاعت

 ؛ ايدتهمهتللا مكحىف ناكف ىدتهانم ىأ (هللا ىدهنم مهنف) هلوق : لاقدنأب هنع ىمعكلا باجأو

 « نيبتو كيلظ قدح : ملاظلل لاقي ؟ « هتلالض تربظ نم : ديري (ةلالضلا هيلع تق نم مهنهو)

 (نيملاظلا هللا لضيو) هلوةك اولض اذإ مبلضي نأ هللا نم مهلع ق> : دارملا نوكي نأ زوحبو

 نم الإ نانوكي ال لالضالاو ىدحلا نأ ةعطاقلا ةيلقعلا لئالدلاب ةريثك تايآ ىف انيب انأ معاو

 ابطوةسوابفعض انيبدق ةهركتسملاتاليوأتلاو ةفسعتملاهوجولاهذهو « ةداعالاىف ةدّيافالف ىلاعت هللا

 1 ملعأ هللا و. ةداعالا لإ ةحاخ الفوار

 نودبعتام ةدابع اوينتجا : هب دارملا نأ : امهدحأ : نالوق توغاطلا ىف 4 ةمعبارلا ةلأسملا

 ناطيشلا ةعاط اوبنتجا : دارملا نوكي نأ عنتمب الو « اتوغاط لكلا ىمسف « هللا نود نم

 : 5 هثاعد ىف

 ال ىلاعت هنآل ء انبهذمىلعلدي (ةلالضلا هيلع تقحنم مهنمو) ىلاعت هلوق 4 ةسماخلا ةلأسملا)

 قدصلا هللا ربخ باقنال الإو « ةلالضلا هنم ردصي ال نأ عنتما ةلالضلا هيلع تقح هنأ هنع ربخأ

 مهنم ةلالضلا دوجوو « الاحم مهنم ةلالضلا مدع ناكف ؛ لاحم لاخلا مزاتسمو . لاحم كلذو ؛ ايذك

 هذه رئاظنو « ملعأ هللاو ةريتكلا هوجولا هذه نم انبهذم ةح ىلع ةلاد ةيآلا هذهف « القع ابجاو

 ةملك مهلع تقح نيذلا نإ) هلوقو (ةلالضلا مهيلع ق> اًيرفو ىده اًقيرف) هلوق اهنم ةريثك ةيآلا

 (نونمؤيال مهف مرثك أ ىلع لوقلا قح دقل) هلوقو (نونمؤيال كبر

 اوريس : ىنعملاو (نييذكملا ةبقاع ناك فيك اورظناف ضرألا ىف اوريسفل ىلاعت لاق مث

 ةلالضلا هيلع تءقح نم نأ دك أ مث « مهب لزن مكب لزان باذعلا نأ اوفرعتل نيربتعم ضرألا ىف

 نم ىدبم.ال هللا ناف « كلذ كدهحجي بلطت نإ ىأ (مماده لع صرحت نإ) لاقف ٠ ىدتيال هناف

 : لئاسم هيفو ؛ لضي
 : نوقابلاو . لادلا رسكو ءايلا حمتفب (ىدهي) ىتاسكلاو ةزمحو مصاع أرق (ىلوآلا ةلأسملا)

 , لادلا حتقو ءاياا مضي (يدهبال)



 ةيآلا «ةلالضاا هيلع تح نم مهنمو هللا ىده نم مهنفو ىلاعتهلوق 23204

 ضيبلا ىف نأت ءالا قل 0 77 ع ماب 0 مالا لكلا لا كر الا عم ىلاعت

 لك ءاشن ادا ف ةميدق ةنس ىنعملا اذه فا ىلاعت هللا ةنس: تناك اذا ١ ضعبلا قاردككلاو

 تابلاطمونيضرتءملا تاضارتعان ع اهزند اهلإهنوك م كلذىلاعت هنء.ىسكتافا و 1 لالا مالا

 الأ نع دعبلاو لالضلاو ”لهجلل اجرم رافكحاا ءالؤه نم لاّوسلا اذه دأرثإ ناك ؛ 0

 ءاش ول) موقف اوبذك مهن الال «نءللاو ىزألا قاقحتساب ءال وه ىلع ىحا#إ ىلاعت هللا نأ تبثف

 ءايبن الا ةثعبزاوج نه عنمب كاذك ىماالان رك نأ اودقتعا مهن ال لب (ءىث نه هنودنم انديعام هللا

 باوجلا وه اذهف .نءللاو مذلا ديزم داقتعالا اذه ىلع اوقحتسا مرج الف ؛ لطاب اذهو لسرلاو

 هيف اوركذ دقف نيرسفملاو نيملكتملا نم انمدقت نم امأو . بابلا اذه ىف هيلع لوعي ىذلا حيحصلا

 هيلع كيْعَش موق لاق اي ءازهتسالا ةبج ىلع مالكلا اذه اوركذ نيكرشملا نإ : اولاقف رخآ ًابجو

 . ملعأ هللاو : نينمؤم اوناكل نيدقتعم كلذ اولاق ولو (ديشرلا ملحلا تن "هل كنإ) هل مالسلا

 ىأ (مهلبق نم نيذلا لعف كانك لاق ةهبشلا هذه ىكح ال ىلاعت 1 ملعا (ةيناثلا ةلأسملا)

 . هيكل هذه 0 اك كارا راق 0 ءال ٌؤه

 ادحأ عنمام ىلاعت هللا نأ هانعم : اولاقف ةلزتعملا امأ (نيبملا غالبلا الإ لسرلا ىلع لهف ال لاق مث

 هنأ تيثو فيلاكللا اوغلب املف « غيلبتلا الإ مهيلع سيل لسرلاو  رفكللا ىف هعقوأ امو ناميالا نم

 لسرلا ىمأ ىلاعتهنأ هانعم : اولاقف انباحصأ امأ . ةطقاس ةببشاا هذه تناك قحلا نع ًادحأ عنمام ىلاعت

 لوسرلل قاعتال كلذف لصحيال مأ لصحب له نامبالا نأ امأف . مملعبجاو غيمبتلا اذهف . غيابتلاب

 ؛ هنالذخ ءاشإ نم لضيو هن ع ءاقلإ نم ىلإ لان هةكللو هب

 لك ىف انثعب دقلو) هلوقب هللا نم لالضلاو ىدحلا نأ نايب ىف انباحصأ جيتحا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 للملا عيمج ىف ادبأ ناك ىلاعت هنأ ىلع لدي اذهو (توغاطلا اوذتجاو هللا اودبعا نأ الوسر ةمأ

 . كلا نع اهاو ناعلاب عا مالاو

 ىلإ هللا هاده نم مهنف : ىدا 4« ةلالضلا هي هيلع تقح نم مرنمو هللأ ىده نم مف ١ لاق ّ

 «لالضلاورفكلا ىف هعقوأو . قدصاا نع هامعأو قحلا نع هلضأنموبنمو : قاوقدصلاو نامبالا

 1 لا نع ىهنيمو ةديرازب الوب ءىثنلاب |صأي دق لي .اةتذارإ قفارويال, للاغتيهتلا أ نأ [لَع ليرر ادهو

 ةدارالا ورلعلا|أ ” نكافاطش اال ر علا : نولوتي ةلزتسملا نال صاحلا و: اعده 15 هديربو

 امأ . لكلا يح ىف ماع نامبالاب سمألا نأ : وهو انلوق ىف حيرص ةيآآلا هذه ظفلو , نافلتخي دقف

 . ضعبلا نود" ضعبلاب ةصاخف نامبالا ةدارإ



 «/ ةيالاةلالضلا هيلع تهد نم 0 هللأ ىذعي نعي مهتثا ىلاعت هلوق

 يه اع مدس ريثتو مس رثا ساس م روم م

 ضألاف اد اوريسَف ةلالضلا ند هللا ىده نممهف ت ل
 يهمس مر

 ىدهيال هلل ناف ا نإ م َنيبذَك 1 ةَقاَعَلاَك فِ اورظنأَ
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 «1/ َنِيرصان نم * مهلامو لضي نم

 ةلالضلا 000 مهنمو هلل ىذهنم " توغاطلا ا هللا اودبعا نأ 7 7 ةملك ىف

 نم ىدمال هللا ناف ماده ىلع صرحت نإ نيبذكملا ةبقاع ناك فيك اورظناف ضرآلا ىف اوريسف

 (« نيرصان نم م امو لضي
 ربجلاب لوقلا ةحصب اوكسمت مهنأ : اهريرقتو ؛ ةوبنلا ىركحمل ةئلاثلا ةبيشلا وه اذه نأ ملعا

 اتوا ازا 00 نامبالا لصحل نامالا هللا ءاشول : اولاقق ةوبنلا ىف نعطلا ىلع

  ىلاعت هللا نملكلاف كلذك ىماألا ناك اذإو ؛ 'ىحجت ملوأ تئجءاوس رفكلا لصح هناف رفكلا هللا

 : لئاسم ةيآلا ىفو ءالطاب ةوبنلاب لوقلا ناكف ؛كلاسرإو كئيجم ىف ةدئاف الو

 هلوق ىف ماعنآلا ةروس ىفمهنع ىلاعت هللا ىحام نيعىه ةبيشلا هذه نأ لعا (ىلوآلا ةلأسملا)

 ندلا بنك كانك قف نم انمرحالو ان وانا لو انكررتأ ام نا ءاشرل ا 1 رثأ نذلا كود

 نيع اضارتعاوالالدتسا هيف مالكلاو . ةيالاكلتب 2 لثم هب ةلزتعملا لالدتساو (مهلبق نم

 ةبمشلا هذه نعباوجلا : لوقنف ٠ ليلقلاهنم ركذن نأب سأب الو « ةداعالا ىف ةدّئاف الف كانه مدقتام

 هللا ىلع ضارتعا اذه : لوقنف . اثبع ءايبنألا ةثعب ناك ىلاعت هللا نم لكلا ناك امل :اولاق مهنأ ىه

 تناك ر فكلا عفدو نامبالا لوصح ىف ةدّئاف ديم لوسرلا ةثعب ىف نكي ىل اذإ : موق ناف « ىلاعت

 ؛ هلاعفأىفو ىلاعت هللا ماكحأىف ةلعلا بلطى رجم راج لوقلا اذهف « ىلاعت هللا نم ةزئاجريغ ءايبنآلا ةثعب

 : هل لاقي نأ زوحالو « ديريام لعفيو ءاشيام هتوكلمو هكلمىف مكحي نأ ىلاعت هللالب « لطاب كلذو

 حرص ىلاعت هنأ ىنعملا اذه ىلا هجوت امنإ راكنالا نأ ىلع ليلدلاو ؟ كلذ لعفت ل ملو اذه تلعف مل

 اوبنتجاو هللا اودبعا نأ الوسر ةمأ لك ىف انثعب دقلو) لاقف ىنعملا اذهب ةيآلا هذه رخآ ىف

 نع مهينو هللا ةدابعب مثرمأو « مهلا لسرلا لاسرإ هديبع ىف هتتس نأ ىلاسعت نيبف (توغاطلا

 . توغاطلا :دابع

 لكلا رع نإ و لاعت هنأ كلا (ةلالضلا هيلع تقح نم مهنمو هللا ىده نم مهنف إل لاق مْ

 هلل ةميدق ةنس هذهف « ضعبلا لضأو ضعبلا يده ىلاعت هنأ الإ « رذكنلا نع لكلا ىهنو نامبالاب



 ةيآلا هللا لاول ارك نيذلا لاقود للاعث هلوق لي

 ماض م نو مهسفنأ اوناك نكلو هلا مهام ّظ 5
 ه_- ه_- ةهاس 6 س

 يدلل 222 تاوةزيتسي 4 هب . اوكا 2 0 اولمع ام تيس

 نواب
 تا تي ر هي 9 0 لل

 "1 الو نحأ .ىت نم هنود 0 ندع ام هللا ا كك
 للا يل

22 
 يو

 انو

 هاما © سو هِي تت

 لّسرلا لع ليف 1 نم نيل ا تلاد ا نم 0 نم م رح الو

 ا 5 نس تا

 | وبلتجاَو هللا 0 نأ ا لكففا اني قلو هد نبل غاللا الإ

 «نؤزمسيهب اوناكاممبقاحو اولمعام تائيس مهباصأف نويلظي مهسفنأ اذ كف تا

 لذني نأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا نم اوبلط مهناف ؛ ةوبنا ىركتنمل ةيناثلا ةهبشلا وه اذهنأ معا

 قيدصتلا ىف (نورظني له) ىلاعت لاقف ةوبنلا ءاعدا ىف هقدص ىلع دبشي ءامسلا نم اكلم ىلاعت هللا

 نآرقلا ىف اونعط اا موقلا نإ : لاقي نأ لمتحو ؛ كلذ, نيدهاش ةكئالملا مهيتأت نأ الإ كتوبنب

 دعولا ركذب هعبتأ مث « مهل ديعولاو ديدبتلا عاونأ ىلاعت هللا ركذو « نيلوآلا ريطاسأ هنإ : اولاق نأب

 نع نورجزتيال رافكلاكئل وأ نأ نايب ىلإ داع ءاباوصو اقدصو اريخ هن كب نآرقلا فصو نمل

 مهتءاج اذإالإ ةلطابلا لاوقالا كلت نع نورجزنيال اوناكلب « اهانركذىتلا تانايبلا ببسي رفكلا
 . لاصتتسالا باذع وهو كبر مأ مهاتأو ديدهنلاب ةكئالملا

 ءالؤه مالك ىأ (مهلبق نم نيذلا لعف كلذك ) ىلاعت لاق دقف نيريدقتلا الك ىلع نأ ملعاو

 . مهلاعفأ و نيمدقتملا رافكلا مالك هبشي مهل اعفأ :

 مهلبق نمنيذلا لعف كلذك : ريدقتلاو «نوءلظي مهسفنأ اوناكنكناو هللا مهبلظ اموإل لاق مْ

 أوءلظ مهنكلو . مهر فكب هوقحتساام مهب لزنأ هناف ؛ كلذب هللا مهبلظ امو لجعملا كالحلا مهباصأف

 . مجب لزنام اوبجوتساف لوسرلا اوبذكو ؛اورفك نأب 0

 لن .ىأ (مم قاحو) اولمعام تائيس تا ا أ دارملا و ( اولمعامتائيس مهباصأف)) لاق م

 7 *ارهتسا ٍباَمَع ىأ (نوئزمتسي هب اوناكام) مهناوجب طاحأ هجو لع مم

 او راو كا لل موو ول دعانا هللا هام نول اوك نشأ :ليذلا لاقوإل ىلاعت هلوق

 انثعب دقلو نيبملا غالبلا الإ لسرلا ىلع لهف مبلبق نم نيذلا لعف كلذكك | 5م هناود: نم اصح



 " ةيآلا« كبر سمأ ىنأيوأ ةكئالاا مهيتأت نأالإ مههتأت نأالإ نورظني له ىلاعت هلوق

- 

 نيا لَم َكاَذَك كبَر سمأ أبوا ةكسئالملا مهنا نااَلإَنورظني لَ

 ندع تانج : تلق تش نراو : ندع تانج ىه : تاقف ةحودمملا هذه ىه راد ىأ : لبق

 ندع تانج : ريدقتلاو « هربخ نيقتملا راد من : تلف تّئش ناو « هربخ اهنولخديو « ءادتبالاب عفر

 . نيقتملا راد معن

 ؛ ماودلا ىلع لدي (ندع) هلوقو نيتاسبلاو روصقلا ىلع لدي (تانج) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا إل

 ةيراجرامناألا نوكتو اهيلع نوءفتري ةينبأ كانه لصح هنأ ىلع لدي (رامنألا اهتحت نمىرجي) هلوقو

 لوصح ىلع لدت ةملكلا هذهنأ : لوآلا : ناثح هيفو (نؤاشيام اههف محل) لاق ىلاعت هنإ مث « مهتحت نم

 نيذه نال (نيعالا ذلتو سفنالا ىهتشتام اف) هلوق نم غلبأ اذهو ؛ تاداعسلاو تاريخلا لك

 (نؤاشيام اهيف مل) هلوق : ىناثلا . ىرخأ ماسقأ عم (نؤاشيام اهيف مل) هلوق ىف نالخاد نيمسقلا

 ىلع لدي كلذو ؛ رصحلا ديفي (نؤاشيام ايف مه) هلوق نآل . ةنجلا ىف الإ لصحتال ةلاحلا هذه ىنعي

 . ايندلا ىف هديريام لكدجبال ناسنالا نأ

 ىلإ داع ىلاعت هنا مث « ىوقتلا ءازج نوكي اذكه ىأ «نيقتملا هللا ىرحب كلذك ال ىلاعت لاق مْ

 مهافوتت نيذلا) هلوق باقم ىف روكذم انهو (نيبيط ةكئالملا مهافوتت نيذلا) لاقف نيقتملا فصو

 هللا ىزحي كلذك ) هلوق ىف نيقتملل ةفص (ةكمالملا مهافوتت نيذلا) هلوقو ( مهسفنأ ىملاظ ةكئالملا

 لكب مهنايتا هيف لخدي هنال كلذو « ةريثكلا ىناعملل ةعماج ةرصتخم ةملك (نيبيط) هلوقو (نيقتملا

 نيئربم ةلضافلا قالخالاب نيفوصوم مهنوكهيف لخديو هنع اومناد لكن ع مهبانتجاو ؛ هب اورمأ ام

 ةرضح ىلإ نيهجوتم ةينامسجلا قئالعلا نع نيئربم مهنوك هيف لخديو ؛ ةمومذملا قالخالا نع

 ةنجلاب ةراشبلا عم الإ ضبقت مل اهنأو . حاورالا ضبق مط باط هنأ هيف لخديو « ةراهطلاو نمدقلا

 ىوتلااذه نأ ىلع نيرسفملا رثك أو « توم اب ملأتيالهلاح اذه نمو امل نودهاشم مهن اكاوراصىّتح

 هذه دنع مهل لاقي هنأ ىلاعت نيب مث , رشحلا ةافو هنإ : لوقي نسحلا ناكناو ؛ حاورالا ضبق وه

 دنع لاقيال هنأال .رشملا ةافو ىفوتلا كلذب دارملا نأ ىلع اذهب نسحلا جستحاف (ةنجلا اولخدا) ةلاحلا

 مهو لوالا لوقلا * بهذ ىرمو . نولمعت منك امب ةدجلا اولخدا ايندلا ىف حاورالا ضبق

 نوكتيف ايف مهن اكو مراد اهنأاك ةنجلا تراص ةنجلاب مورشب امل ةكئالملازإ : نولوقي نورك ألا

 :.اينف اك 1 ةصاخىه ىأ . ةنجلا اولخدا ؛ مهوب دارملا

 مهلبق نم نيذلا لعف كلذك كبر ىمأ ىتأي وأ ةكتالملا مههتأت نأ الإ نورظني لهل ىلاعت هلوق

 «م. رنا 4و



 ةيآلا «ةنسخ ايندلا هذه ىف اونسحأ نيذالو ىلاعت هلوق ع

 لوقل ةياكح وهو (اريخ) هلوق نم لدب هدعب امو (اونسحأ نيذلل) هلوق (ةعبارلا ةلأسملا))

 شا !ناجإ (اودلا نذلل) هلوق توك نأ انضيأ زوج و. لوقلا اذه اولاق' ىأ « اوذنا نذلا

 نيذلل) لاقو مهلوق دك أ ىلاعت هنإ مث (اريخ اولاق مكبر لزنأ اذام) مهل لبق امل نيقتملا نإ : راع
 نإ :نولودي' نيذلا امأ «نالوق (اونسحأ نذلل)'هلوب دارملا فو (ةئسح انندلا هذه ىق اونسحأ

 «قحلا داقتعالا عم هللا الإ هلإ ال لوق ىلع هنولمحي مهناف رانلا نم نوجرخي هللا الإ هلإ ال لهأ

 (اونسخأ) هلو نولمح رانلا نم نوجرخال ةالصلا لهأ قاسف نإ : نولوةي نيذلا ةلزتعملا امأو

 (ايندلا هذه ىف ) هلوق امأو . تامرحلا لكن ع زرت>او تابجاولا عيمجو ناميالاب ىنأ نم ىلع

 : نالوق هيفف

 ايندلا ىف ةنسحلا لمعب اوقتا نيذلل : ريدقتلاو (اونسحأ) هلوقب قلعتم هنأ «لوآلا لوقلاإ

 كفانا و: نأ ره هسا كلتا” ميظعلا باوثلا ىه ةنسحلا كلتو , ةنسح ةرخآلا ىف مهلف

 ٠ هل ةيامنالام ىلإو ةث (عيسيو تأمم رشعب

 نأ اونسحأ نيذلل : ريدقتلاو (ةنسح) هلوقب قلعت» (ايندلا هذه ىف) هلوق نأ (ىناثلا لوقلاو إل

 ريدقتلا اذه ىلعو (ريخ ةرخآلارادلو) هدعبلاق هنأل « ىلوأ لوقلا اذهو « ايندلا ف ةنسحلا مل لصحت

 نم هنوقحتسيام دارا نوكي نأ لمتح : لوألا : هوجو ايندلا ىف ةلصاخلا ةنسحلا هذه ريسفت ىفف

 هب دارملا نوكي نأ لمتحي : ىناثلاو . هوامعام ىلع ءازج كلذ عيمجو « ةعفرلاو ءانثلاو ميظعتلاو حدملا

 دنعو ردبب ىرج اك « مثدالب حتفو مهاومأ مانغتساب و : هل ةبلغلاب و ةجحلاب نيدلا ءادعأ ىلع رفظلا

 لكو دلولاو لهألا ةقرافمو « نطولا ءالخاو ؛ ةرجحلا ىلإ مثوجرخأواهنع ممولجأ دقو ؛ةكم حتف

 تاعاطلاب اوتأمهنأ ىندمباونس>أ امل مهنأ دارملا نوكي نأ لمتحي : ثلاثلاو . هعقوم مظعي اع كلذ

 (ىده ممداز اودتهانيذلاو) ىلاعت هلوةكف اطلألا وتادهاشملاو تافشاكملاباوبأ مهبلع هللا حنف

 ريخ ةرخآلا رادللو) هلوق ىف ماعنألا ةروس ىف انيب دف «ريخ ةرخآلا رادلوإل هلوق مو

 راد معنل ىأ (نيقتملا راد معنل و) لاق مث « ريخلا اذه لوصح ةيلقعلا ةيعطقلا لئالدلاب (نوقتي نيذلل

 امتاصو ناف ءاهدعبامب ةلصتم ةبآلا هذه لعجبت مل اذإ اذه ؛ اهركذقبسل تفذخ ؛ ةرخآلاراد نيقتملا

 رادلا معن : لوقت اك« معنل مسا امأ ىلع تانج عفرتفندع تانج نيقتملاراد معنل و : تلق اهدعب اب

 : لئاسم هيفف (ندع تانج) هلوق امأ . ديز اطزني راد

 نإ امأو . اهعافترا هجو انركذ دقف : اهلبق امب ةلوصوم تناك نإ اهنأ ٍلعا (ىلوألا ةلأملا)

 نيقتملاراد معنلو تلقامل كن 5« ىهد رامضاب ةعوفرم ندع تانج : جاجزلالاقف ؛ ةعوطقم تناك



 مس ةيآلا ءاريخ اولاق مكبر لزنأ اذام اوقتا نيذلل ليقود ىلاعت هلوق

 : نيلوآلاريطاسأ اولاق ؟ مكبر لزنأ اذام ملل يقاذإ نيذلا ماوقآألا لاوحأ نيبامل ىلاعت هنأرلعا

 , مهسفنأ ىلاظ مهافوتت ةكئالملا نأ ركذو « مهعابتأ رازوأ نمو مرازوأ نولمحب مهنأ ركذو

 رك ذب هعبتأ ؛ منهج باوبأ اولخدا مهل لوقي ىلاعت هنأ ركذو سلا نوقلي ةرخآلاىف مهنأ ركذو

 ايندلا ىف ل هدعأام ركذو . اريخ اولاق ؟ كبر لول |ذام مهل لبق اذإ نيذلا نينمؤثملا فصو

 كاءاوأ ديعو عم اروكذم ءالؤه دعو نوكيل تاداعسلا تاجردو تاريخلا لزانم نم ةرخآلاو

 : لئاسم ةبآلا ىفو

 لكل العاف تامر لكل اكرات نوكي نأ ىوقتلا تحت لخدي : ىضاقلا لاق (ىلوأالا ةلأسملاإ)

 اوقتانيذلاديرب : انبادكأ لاقو « ناممالا لماك نمموهف نيرماللا نيذه نيب عمج نمو ؛ تابجاولا

 قكيهنأ انيبانال « ىضاقلاهلاقامت ىلوأ اذه :لوقأو : هلال وسردم هتلاالإ هلإال هنأ اونقيأو كرشلا

 اذه قدص فقوتيالو ءدحاو برضو دحاو لتقتب ايت 1 هنوك براضوأ لتاق نالف هلوق قدص ىف
 (اوقتا نيذلل ليقو) هلوق اذه ىلعف « برضلا عا ونأ عيمجو لتقلا عاونأ عيمجب اين آ هنوك ىلع مالكلا

 رفكلان ع ىوقتلا نم دبال هنأ ىلع انعمجأ انأ الإ ىوقتلا عاونأ نم دحاو عونب ىنأ نم لكلوانتي

 ديقملا ديبقت ناكء لصالا فالخ قلطملادييقت ناك املهنأل ديقلا اذهلعديزبال نأ بجوف كرشلاو

 ءاوكرشأو اورفك نيتلا كتل وأ ةلئاقم ىف ال هاك دان (لاعت هنآلف اضيأو « نصآللا ةفلاش 5١

 . ملعأ هللاو . كرشلاو رفكلا كلذ نع قا نم دارملا نوكي نأ بجوف

 هذهىفو « نيلو ألا ريطاسأ اولاق : ىلو ألا ةيآلا ىف لاق هنإ :لوقي نأ لئاقل ( ةيناثلا ةلأسملا)

 .؟ اذه بصنو لوألاعفر ملف  اريخ اولاق ةيآلا

 . نحال ان اوعورقملا نا ردك لطفلا هيسدوستملا# لاق نأ هع فاشكلا تاس كا

 لازنالل الوعفم افوثكم انيب لاؤسلا ىلع باوجلا اوةبطأو « اومثعلتي مل اولئس الل ءالؤه نأ

 نيل وألا ريطاشأ وه. اولاقف لالا نع تاوجلا,!اوادع كتاوأو : اريخ لزنأ ىأ اريخ اراك

 . ءىش ىف لازنالا نم سيلو

 نعنيكر شملا لأيف ةكم لجرلاىنأب ءمسوملا مايأ ىف ناكاذه نورسفملا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 هيلع هللا لزنأ امو دم نع مهأسيو نينمؤملاىأيف ؛ باذك و نهاكو رحاس هنإ نولوقيف هرمأو دمي

 فوصوم باوجلا نم هولاق ىذلا دارملا نوكي نأ لمتحيو . اريخ لزنأ : ىنعملاو ؛ اريخ نولوقيف

 دضلاب وهف ههوزلو هتحصب نيفرتعم مهنوكلو ءاباوصو اقح هنوكل عماج ريخ اوت « ريخ هنأب

 . بيذكتلا هجو ىلع نيلوألا ريطاسأ كلذ نأ ؛ ةرخآلاب نونمؤيال نيذلا لوف نم



 ةيآلا « ايف نيدلاخ منهج ٍباوبأ اولخلافو لاغت' ةلاوق 2

 دك 1 م

 6259 0 ملا ىوم + سنبل ايف 2 نريدلاخ م منهج 5 ا

0 

 هذه ىف اونسحأ نيذلا ما اولا ع 1 3 ادا نذل لبق

 اما خا 6< 56 د هاج و ل ع ع 6 سم ل سس

 0 د دع حاج قوبل نيقت كا معنأو ريخ ة ةرخآلا 90 هنو 5 دا

 1١١"« يل هللا ىزحي كلذك نوياشرام ايف مه راهنألا محك نم ىرخب

 رار ه2 مخ

 متكام هاركلا ْ 6 َنيبيَط 3 المل, م نيل

16 011 

 ىنعم : اولاقمهلعزوجبال بذكلا نإ اولاق نيذلاو ؛ فوخلا ةياغل بذكلا 0 0 اومافأاعإو

 لهةمايقلا لهأ ىلع ثدكلا نأ ناب انأر . انداقتعا ىف 0 6 ءوس نو ليكاكا 2 ا ةيآلا

 هللاو اولاق نأ الإ مهتنتف نكت مل مث) ىلاعت هلوق ريسفت ىف ماعنآلا ةروسف هانركذ دةف ؟ال مأز وحي

 هللا نإ ىلب لاق هوس نملمعلت 5 اولاق ممم أمنع كحال ىلا عل هنأ معاو 0 6 نك 8 انر

 مهلعأدر الملا ضعب وأ ىلاعت هللا وه لوقلا اذهلئاق نو نأ دعيب ال و ٠ نولمعت منك اى ملع

 )ن وامعت تنك امب ملع هللا نإ) هلوقو (ءوسنملمعن ا مهوقل درلا لب ىنعمو ؛ مهل ابي ذكت َ

 2 مكنم هيلع ىذلا رفكلا ىلع ميزاب هناف . بذكلا اذه مكعفتي الف ايندلا ىف هيلع منك اهملاع هاو

 امتإو ؛ ضعب بامعنم مظعأ مهضعب باقعن وكيف « باقعلا ىف مهزانم توافت ىلع لدياذهو

 . مظعأ نزحلاو مغلا نوكيل دولخلا ركذب ىلاعت حرص

 ريسفت و « ءايبنآلا هب تتأ ام رئاسو ديحوتلا لوبق نع («نيربكتملا ىوثم سئبلفإل لاق مك

 : ملعأ هتياأو ١ هع ع ناعكلا اذه 13 لما ذك ركتلا

 ةنسح ايندلا هذه ىف اونسحأ نيذلل اريخ اولاق مكبر لزنأ اذام اوقتا نيذلل ليقول ىلاعت هلوق

 اهف مل رامنألا ع ا ىر#أ اهمنولخدب ندع تانج نيقتملا راد معنلو ريخ هرخالا رادلو

 اولخدا مكيلع مالس نولوةي نيبيط ةكئالملا مافوتت نيذلا نيقتملا هللا ىزحي .كلذك نؤاشيام
 («نولمعت متنك اس؟ةنجلا



 4 ةيالاءءوس نم لمعن انك ام للا اوقلأف» ىلاعت هلوق

 لاقي ا اذهو , ببس ىتدأ ةفاضالا نس> ىف كي هنآل ةفاضالا هذه تنسح امنإو ( نودبعت

 . هيلا فرطلا فيضاف ؛ فرط ذخاو كفرط ذخ « ةيشخ لمحت نمل

 ةقاشملا : ليقو ا نينه ءلأن وضاخ و نوداعتا] (ممف نوقاشت) هلوق 4 ( ىناثلا ث ثحبلا ل

 . رخآلا قشلا ىف رخآلا نوك و قش ىف نيمصخلا 5 نوك نع ةرابع

 عما ىلع نونااحتفب نوقابلاو . ةفاضالا ىلع نو:اارسكب (نوقاشت) عفان أرق ( ثلاثلا ثحبلاال

 : ناثحب هيفو (نيرفاكلا ىلع ءوسلاو مويلا ىزلا نإ رى |اوتوأ نيذلا لاقل ىلاعت لاقم“

 مث نورخآ لاقو ؛ ةكئالملا ديري : سابع نبا لاق (ملعلا اوتوأ نيذلا لاق) «لوآلا ثحبلار)

 ؛ نيرفاكلا ىلع ءوسلاو مويلا ىزلا نإ ةءايقلا موي رافكلا ىزخ نوري نيح نولوةب نونمؤملا

 موب مالكلا اذه نمؤملا ركذ اذاف ايندلا ىف نينمؤملا ىلع نورك اوناك. رافكلا نأ هيف ةدئافلاو

 كوصحو لك أ هئاذبإ ىف هريثأكو رفاكلا لع مالكلا اذه عقو ناكر فاكلا ةناهإ ضرعم ىف ةمايقلا

 . ىوقأ هب ةتامثلا

 هلوق نآل اولاق رفاكلاب صتخم باذعلا نأ ىلع ةيآلا هذم اوجتحا ةئجرملا /ىناثلا ثحبلاإل

 ةمايقلا موب ىف ءوسلاو ىزخلا ةيهام نأ ىلع لدي (نيرفاكلا ىلع ءوسلاو 9 ىئرخلا نإ) لاقت

 مالسلاهيلعىموم لوقب اذه دك أتو « مهريغقحىف ةيهاملا هذه لوص>ىفني كلذو ءرفاكلاب ةصتخم

 رافكلا ءالؤه باذع فصو ىلاعت هنإ مث (ىلوتو بذك نم ىلع باذعلا نأ انيلا ىحوأ دق انإ)

 نآل ءايلاب (ةكئالملا مهافوتي) ةزمح أرق (مهسفنأ ىملاظ ةكئالملا مهافوتت نيذلا) اقف رخآ هجو نه

 .. ظفلل ءاتلاب نوقابلاو .ءروكذ كفالللا

 : نالوق هيفو «ءوس نم لمعن انك ام ملسلا اوةلأف) لاق مث

 اوملسأ : سابعنبا لاق ؛ توملانم برقلادنع ملا ءاقلإ مهنع ىكحملاعت هنأ (لوآلا لوقلا)

 ! .وس نم: لمعت انك اهباولاق ىأ (ءاوس نم.لمحت اك ام) ةلرقو ١ توملا دنع ةيدولا كارلا

 منك اع ملع هللا نإ ىلب : ابيذكتو مهلع ادر ةكئالملا تلاقف ؛كرشلا ءوسلا اذه نم دارملاو

 : نالوق هيفو (ءوس نم لمعت انك ام) مكوقل ادر ىلب ىنعمو ؛ رشلاو بيدكتللا نم نولمعت

 . توملا نم برقلا دنع ملسلا ءاقلإ مهنع 0 ىلاعت هنأ 4 لوألا لوقلا)

 مالك ةياكح ىلإ مالكلا داع مث (مهسفنأ ىملاظ) هلوق دنع مالكلا مك هنأ (ىناثلا لوقلاوإ)
 . ءوس نم ايندلاىف لمعن انك ام اولاقو ملسلا اوقلأ ةمايقلاموي مهنأ : ىنعملاو « ةمايقلا موي نيك رشملا
 بذكلا ل يبس ىلع مهنم لوقلا اذه : اولاق ؛ ةمايقلا لهأ ىلع بذكلا اوزوجنيذلاف « اوفلتخا انهه م“



 ةيآلا «مهثوف ند فماذا مهيلعرأ» نللاعت هلوق ّ 4

 « ابلهأ لئاقيل ءامسلا ىلا دوعصلا هنم مارو ؛ ناخسرف ليقو . عارذ فال آ ةسمخ هلوط لباب اهظع

 . ءامسلا لهأ ةلتاةمل حرصلا ءانب انهه ركملاب دارملاف

 ررضاا قاحلإ نولواحي نيذلا نيلطبملا عيمج ىف ماع اذه نأ حصأللا وهو «ىناثلا لوقلاو ١

 : نيقحماب ركللاو

 : ناتلأسم هيفف (دعاوقلا نم مهناينب هللا ىتأفإ) ىلاعت هلوق امأ

 هللا مثاتأ اورفك امل مهنأ دارملاف , لاحم هللا ىلع ةكرحلاو نايتالا نأ («ىلوألا ةل أساا)

 س ماع دعاوهلا نم م اننب | 5 علق لزالز

 : نالوق (دعاوقلا نم مهناينب هللا ىنآف) هلوق ىف 4 ةيناثلا ةلاسملا

 هللا .ايبنأ اهب اوركمل تابوصنم اويتر مهنأ ىنعملاو « ليثملا ضم اذه نأ (لوآلا لوقلال

 مدهناف نيطاسالاب هودمعو اناينب اونب موق لاح لثم تابوصنملا كلت ىف ملاح ىلاعت هللا لمخ لاك

 هيخالل ارنب رفح نم : مل وق هريظنو . مهلع فقسلا طقسف ؛ نيطاساللا كللت تفعضو ؛ءانيلا كلذ

 ."هنف هللا ةعقوأ

 مهئامأو فقسلا هيلع طقسأ ىلاعت هنأوهو ؛رهاظلا هيلعلدام هنم دارملا نأ (ىناثلا لوقلاو )ب

 قمل ك] ترق لرالار : هنح

 نم الإ رخال فقسلا نأ وهو : لاؤس هيفف « مهقوف نم فقسلا مهملع رفع إ) ىلاعت هلوق 5

 9 مالكلا اذه ىعم اذ 2 مهثوف

 . فقسلا رخ ار: ىلاثلاو دك أتلا دوصقملا نوكحي نأ : لوألا : نيهجو نم هباوجو

 ءهتحن ا وناك مهنأ ىلع مالكلا اذهلد (مهقوف نم فقسلامملعر خف) لاق ابلف ؛ ركادع نراك لو

 ثديح نم باذعلا ماتأو) هلوقو . 12 اونام مثو تمدهمأ لق ةينبألا نأ مالكلا اآذسه كيفي كءليحو

 لك ايدمجا أ : ىنعملاو . رهاظ مالاف ليثلا ضحم ىلع مالكلا اذه انلح نإ (نورعشيال

 مهلع فقسلا كاذ لزن هنأ : ىنعملاؤ رهاظلا ىلع هاناح كو 2 ماع ف ءاليلا دلوت 2 ٠ مهتأب وصنم

 مهم اذع نأ ىلاعت نيب مث « مهايبس لثم كلس نمل رجزلا ىف مظعأ ناك كلذك ناك اذإ هنآل « ةتغب

 4 ناوم لا ع باذعلاوه ىرخلاو 0 ةمايقلا م مهيزخ ىلاعت هللا لب )ع ردقألا اذهىلع أروصقم نوكشلا

 : ثاحبأ هيفو (مهف نوقاشت مكلف نبذل ىقاكرش نيأ) م 1 لرد الاس هنأ نا ردا كلذ لاعت سو

 000 معز ىف قاكرش نبأ : هانعم (ىئاكرش نيأ) هلوق : جاجزلا لاق (لوآلا ثحبلا)
 دك ام مْواكرش لاقو) اضيأ لاقو (نومعزت متتك نيذلا 5 ؤاكرش نبأ) ىلاعت هلوق 5



 ١ ةيالا «مبلبق نم نيذلا ركم دقو ىلاعت هلوق

 لس سس هَ سس سس دن مم 2 هس ساس 6

 فققسلا مهيلَع ع دعا وهلا نم مهنتي هلا تأت مولبق نم نيذلا 1
 هم هرور سا رثرت ها اس رثاوس 6م هسسم ترتد مه هر

 ميزت هم مآيقلا 0 ©« نورعشإال ثيدح نم باَنَعْلا م هاتاو مهتوف ن نم

 2 سرا عه 2 داع 2

 9 0 0 اووي ديالا مهيف 5: 1 3 ا نيذلا ىءاكرش نبيا لوقيو

 مهسفن يملاَظ هكا مهاقوت نيذلا 0110 نير ذاكلا لع ٍءوَلاَو موبلأ
 هل لأ

 ه_- رثس هل هر 2

 تبرد ناولمعت 006 ميلَع هللا نإ 1 ءاؤلس 8 ل مك اَم سلا و

 ؛ ديعولا ضم ىلع رصتقا لب « اهنع بحب مل ةهبشلا هذهم ولا نع كح امل ىلاعت هنإ : لبق ناف

 ؟هيف بيسلا انف

 ملسو هيلع هللا ىلص هنأ : لوألا : نيقيرطب ازجعم نآرقلا نوك نيب ىلاعت هنأ هيف ببسلا : انلق

 نع اوزجيو ءدحاو ثيدحب ةراتو «ةدحاو ةروسب ةراتو ء روس رشعب ةراتو ؛ نآرقلالكب ممادحت

 وهو ىرخأ ةيآ ىفاهنيعب ةهيشلا هذه كح ىلاعت هنأ : ىناثلا . ازجعم هنوك ىلع لدي كلذو ؛ ةضراعملا

 تاركشلا ف ارخلا 8 ىذلا هلزنأ لق) هلوقب اهلطيأو (اليصأو ةركب هيلع ىلمت ىهف اهتتك )١ هلوق

 املاءنوكي نم الإ ىنأتيالكلذو « بويغلا نع رابخألا لعلمتشم نآرقلا نأ هانعمو (ضرأآلاو

 نذه حرشرركتو « نيقيرطا!نيذهب ًازجعم نآرقلا نوك تبث املف ء ضرألاوتاومسلا رارسأب

 ىرحب ىرام ركذي لو : ديعولا درجم ىلع ةيآلا هذه ىف رصتقا مرجال . ةريثك ارارم يقي رطلا

 . ملعأ هللاو  ةيبشلا هذه نع باوجلا

 نم فقسلا مهيلع رخف دعاوقلا رم مهناينب هللا ىنأف مهلبق نم نيذلا ركم دقل ىلاعت هلوق

 منك نيذلا ىئاكرش نبأ لوقيو مويزخي ةمايقلا موي مث نورعشيال ثيح نم باذعلا مثاتأو مهثوف
 مهافوتت نيذلا نيرفاكلا ىلع ءوسلاو مويلا ىزخلا نإ ملعلا اوتوأ نيذلا لاق مهيف نوقاشت

 (نولمعت متتك امب يلع هللا نإ ىلب ءوس نم لمعف انك ام ملسلا اوقلأف مهسفنأ ىملاظ ةكئالملا

 نيذلاب دارملا فو « رافككلا كئلوأ ديعو فدو ىف ةغلابملا ةيآلا نم دوصقملا نأ ملعا

 : نالوق مهلبق 0

 احرص ىنب ناعنك نب ذورمت هنم دارملا نأ نيرسؤملا نم رثك آلا لوق وهو (لوآلا لوقلا)



 ةيآلا «ةمايقلاموي ةلماك مثرازوأ اولمحيل» ىلاعت هلوق ١

 لق 1 كم ل نكتب لئاملا كلذ نأ قرارفخا ملون مئاسا)
 لوسر نع نورفن, م لخادم او: ننقا ندا نيمسنقملا لوق وه : ليقو ؛ مهل نيملسملا لوق وه

 . سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع لزنأ امع جاحلا دوفو مهأس اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ؟ نيلوآلا ريطاسأ مه.ر ليزنت نوكي فيك : لوقي نأ لئاقل (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 مكلوسر نإ) مهنع ىلاعت هلوذك هةر لا ليس لع روك ذه هلأ ؛ لوآلا فارجو نم كارو

 رحاسلا اهيأ ان) هلوةو.(نونجم كنإ ركذلا هيلع لزن ىذلا اهمأ اي) هلوقو « نوذجم ميلا لسرأ ىنلا

 -نيلواللا يطاسأوه مكبر نم لزنم هنأ نوركذت ىذلا اذه ريدقتلا نوكي نأ : ىتاثلا (كبر انل عدا

 نيلو آلا ريطاسأ هنكل هللا هلزنأ امم نوكي نأر ددقتب نآرقلا اذه نأ دارها نوكي نأ لمتح : كلاثلا

 . قئاقحلاو قئاقدلاو ةحاصفلاو مولعلا نم ءىث هيف سيل

 مال اولمحيل ىف ماللا (ةمايقلا موي ةلماك مثرا نوأ اوامجكل) لاق مهمش ىكحامل ىلاعت هنأ ملعاو

 نكلو ؛رازوألا اوامحي نأ لجأ نيلوالا ريطاسأ هنوكب نآرقلا اوفصي مل مهمل كلذو  ةبقاعلا

 (انزحو اودع مل ن وكيل نوعرف لآ هطقتلاف) هلوةك ماللا هذهركذ نسح كلذ مهتبقاع تناك امل

 « مهيلإ هتيلكب باقعلا كلذ لصوي لب ءاًئيش مهماقع نم ففخ ال ىلاعت هنأ : هانعم (ةلماك) هلوقو

 الصاح ىنعملا اذه ناك ول ذإ « نينمؤملا نع باقعلا ضعب طقسي دق ىلاعت هنأ لع لدي اذه : لوقأو

 ندذلا رازوأ نمو) هلوقو« ىنعم ليمكتلا اذهب رافكحلا ءالؤه صيصختا نكي مل « لكلا ق> ىف

 هللا لص هللا لوسرنع ىورام هيف ببسلاو « عابناألا رازوأ ل ثم ءاسؤرلل لصحيو : هانعه (مهنولضي

 مهروجأ نم صقتيال هعبتا نم رجأ لثم هل ناك عبتاف ىدملا ىلا اعد عاد امأ» لاق هنأ ملسو هيلع

 «ءىش مهماثآ نم صقتياال هعبتا نم رزو لثم هيلع ناك عبتاف ةلالض ىلا اعد عاد انفو و

 كلذو « ءاسؤرلا ىلا عابتأللا هقحتسي ىذلا باقعلا لصوي ىلاعت هنأ هنم دارملا سيل هنأ ملعاو

 هلوقو (ىعسام الإ ناسنالل سيل نأو) ىلاعتهلوق هيلع ليلدلاو : ىلاعت هللا لدعب قيلي ال اذه نآل
 كلذ نأ ىتح « هباقع مظع ةحيبق ةنس عضو اذإ سيئرلا نإ مل( درر ةرداف لور

 هلوق ىف (نم) ةظفلو : ىدحاولالاق . عابتألا نم دحاو لك هقحتسياملكل اي واسم نوكي باقعلا

 ضعب عابتالا نع فل ضيعبتلل تناك ول امنآل . ضيعبتلل تسيل (منواضي نيذلا رازوأ نمو)
 اهنكحلو «.ىث مرازوأ نم صقني نأ ريغ نم» مالسلا هيلعهلوةل ءزئاج ريغ كلذو ؛ مثرازوأ
 امنإ ءاسؤرلا ءالؤه نأ ىنعي (لع ريغب) هلوقو . عابتألا رازوأ سنج نم اولمحيل ىأ : سنجلل
 مث لالضالا كلذ ىلع ديدشلا باذعلا نم هنوقحتسي امب مهنم الهج لالضالا اذه ىلع نومدقي

 . رجزلا ىف ةغلابملا دوصقملاو (نورزيام ءاس الأ) هلوقب مالكلا متخ ىلاعت هنإ
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 اولمحل َنيلوألا ريطاَسأ اولاق 0 ا 28 اَذِإَو

 ِءاَسلأ مع ريع دب مهتواضي نيل داَذوأ نب مو م ةمايقلا 20

 رق هذ

 رس ل

 «؟» نورزبام

 لئالدلاب مهههذم داسف نيبو مانصألاو ناثوآلا ةدبع ةقيرطمدقت امف فيزامل ىلاعت 1 ملعا

 راكنإو كرشلاب لوقلا ىلع رافكلا رصأ هلجالام ىلاعت ركذ مث (دحاو هلإ مكلِإ) لاق ةرهاقلا

 نوموب نبذلا نأ ىملاو (نوركشم مثو ةركنم ممولقةر ,خالاب نونمؤيال نيذلاف) لاقف ديحوتلا

 لئالدلا اوعمس اذإ مكادلا ب راقعلا ىف عوقولا نوفاخنو مادلا باوثلاب زوفلا ف نوبغريو ةرخالاب

 عامسب نوعفتني مرج الف ؛ هنوعمسي اف اوركفتو اولمأ :ف باقعلا اوفاخ . بيهرتلاو بيغرتلاو

 نوبغريال مناف اموركتيو ةرخآلاب نونمؤيال نيذلا امأ « قحلاىلإ لطابلا نم نوعجربو . لئالدلا

 مهطوق فلاخي مالكل كل نيركنم نوقبيف باقعلا ىف عوقولا نم نوبهريالو باوُثلا لوصح ىف

 نم هيلع اوناك ام ىلع نيرصم نوبي مرج الف ٠ مريغ لوق ىلإ عوجرلا .رع نوربكتسيو

 . لالضلاو لهجلا

 مرارصإ نأ ملي ىلاعت هلأ ىعللاو (نونلعيامو نورسيام ملعي هللا نأ م رجال ) ىلاعت لاق مْ

 دياقتلا لجل كلذ لب . هوايخت لاكشإ وأ اهوروصت ةببش لجل سيل ةدسافلا بهاذملا هذه ىلع

 :لاق اذهلف . ةوخنلاو ربكتلاو فالسألا بهاذم ةرصنب فغشلاو قحلا ىلإ عوجرلا نع ةرفنلاو

 :. نيريكتملا لك لوانتي ديعولا اذهو (نيريكتسملا بحال هنإز

 موي ةلماك مهرازوأ اولمحيل نيلو“الا ريطاسأ اولاق مكبر لزنأ اذام مهل لبق اذإو ىلاعت هلوق

 (نورزيام ءاس الأ لع ريغب مهنولضي نيذلا قازوأ نمو ةماقلا

 بهاذم لاطبإ ىف ةرهاقلا لئالدلا دروأو ديحوتلا لئالد ريرقت ىف غلاب امل ىلاعت هنأ ملعا

 . اهنع باوجلا عم ةوبنلا ىركنم تاهبش كلذ دعبرك ذ « مانصألا ةديع

 نوكب هسفن ةوبن ةحص ىلع جتحا امل سو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ (ىلو آلا ةيشلافإ)
 : تارجعملا سنج نم وه سيلو « نيلوآلا ريطاسأ هنإ : اولاقو نآرقلا ىف اونعط ةرجعم.نآرآلا

 : تا ةنآلا قو

 0.  رخف عد



 ةيآلا «دحاو هلإ | مهإ» م قاسشيلو ا او

 00 1 مك 0 ترم | ( ص مكأإ هر را

 مو ام 0 ةرخآلا َنونمؤيال نيد 1 ةلكشإ

 3 را كب 2 ع ا ا تح د 22-2 52 0-0

 بحال هنأ نوذلعي امو نورس ام معي هللا نا مرَجاَل 00 َنوريكَتسم

 هر سم هرم

 671581 نب نيريكتسملا

 نيذلا رافكلا عم مالكلا اذه نأ : ىتاثلاو . ةايحلا امتوم بيقع لصح ال تاومأ مانصاللا

 نأ نسحي دف ىغلا رغلا لهاجلا عم ملكت نمو ٠ ةلالضلاو ةلاهجلا ةيامن ىف مهو .ناثوآلا نودبعي

 ةياغ ىف بطاخلا كلذ نوكب مالعالا هنم هضرغو « ةريثكلا تارابعلاب دحاولا ىنعملا نع ربعي

 ملا مهفيال هنأ, ةلاهجلا ةامن ف عماسلا كلذ نوكل تاملكلا كلت ديعي امنإ هنأو ةوابغلا

 . ةدحاولا ةرايعلاب دوصقملا

 لإ 20 (كورعشإ امو) هلوق َّق ريمضلاو (نوثعس نانأ نورعشإامو) هلوق « ةثلاثلا ةفصلا )ل

 نأ ىنعي مانصأألل نيدباعلا ىلإ دئاع هنأ : امهدحأ : نالوق (نوثعبي) هلوق ىف ريمضلا ىفو ؛ مانصأألا

 م-معب تقو نودلعيال مهنه نأو نيكرشملاب 5 هيفو « ممتدبع ثعبت ىم نورعشيال مانصألا

 هده نأ ىعل مانصالا لآ كياع 3 7 قاثلاو : م-مدابع ىلع موعم ءازج تقو نوكي فيكف

 اهعمو حاورأ املو مانصالا ثعبي هللا نإ : سابع نبا لاق ىلاعت هللا اتعب ىته فرعتال مانصألا

 .رالالإ ١ رةوف ا طاش

 مبنأب فصوت الو ؛ كلارا نأ فصوتال تاداماو 2, تاداح مانصالا : ل ناف

 ذك ءادك نو في

 ىملا جرخ) لاه لاق ايم هنوك فصو» دق داجلا نأ َ لولا : هوجو نمد هنع تاركا

 را د مهل ليق ةيدوبعملاو ةيملالاب مانصالا كلت اوفصو امل موقلا نأ": قانلا (تيملا نم

 نأ : كلاثلاو . مهدقتعم قفو ىلع تارابعلا هذه تازنف « ايش نوفرعيالو تاومأىه لب «كلذك

 لاَقف من ودبعإ رافكلا نم سان ناكو , ةكئالملا (هللا نود نم نوءدي نيذلاو) هلوقب دارألا نوكي

 (نوثعبي نايأ نورعشيامو) مهتايح ةيقاب ريغ ىأ « ءايحأ ريغ توملا نم مهل دبال تاومأ مهنإ هللا

 . ملعأ هللاو مهمعل تقوب مهل ملعال ىأ

 مرجال نوربكتسم مثو ةركنم مهمولق ةرخآلاب سونمؤيال نيذلاف دحاو هلإ مها ىلاعت هلوق
 ( نيربكتسملا بحيال هنإ نونلعي امو نورسيام ملعي هللا نأ



 ١و ةياآلا «اثيش نوةلخنال هللا نود نم نوءدي نيذلاو» ىلاعتهلوق

 لدي اذهو ؛ لكلا قح ىف ىلاعت هللا نم من ءايش الا هذه لك نأ ىلع لدي كلذو (اهوصختال هللا

 1 ملعأ هللا  رافكلا ىلإ ةلصاو هللا معن نأ ىلع

 هللا تمعن اودعت نإو) ميهاربإ ةروس ىف لاق ىلاعت هنأ معا «ميحر روفغل هللا نإ ل هلوق ام

 نايننالا نأ نيالا : ىلا (ميحر روفخل هللا نإ) انهه لاقو(رافكمولظلناسنالانإاهوصحتال

 ؟كنءرداصلاريصقتلل روفغىأ (ميحروفغل هللا نإ) لاق . ليصفتلا لبس ىلعركشلا ءادأب مايقلا هنك<بال

 : كر يصقت بيس يلع همعن عطقي مل ثيح 1 محرز همعذ ركشب مايقلا ىف

 عم اوناك رافكلا نأ :لوالا : ناهجو هيفف «نونلعتاهو نورستام ملعي هللاوإل هلوق امأ

 اذه لعجل مالسلا هيلع لوسرلا دياكم ىف رفكلا نم ابورض نورسي ىلاعت هللا ريغ ةدابعب مهلاغتشا

 ىلع امل ةردقال ةلاايفل مانصالا ةدابع كوالا ةءآلا ىف فيز ىلاعت هنأ :ىاثلاو اع مل رح

 رسلاب املاع نوكي نأ بحجب هلالا نأ ببسب اهتدابع اضيأ ةيآلا هذه ىف فيزو ماعنالاو قلخلا

 ؟ !متدابع نسحت فيكف الصأ ءوثب اهل ةفرعمال تادامج مانصالا هذهو  ةينالعلاو

 كمر لاعدا ملعاف «نوةلخي مهو ائيش نوقلختال هللا نود نم نوعدي نيذلاو) هلوق امأ

 . ةريثك تافصب مانصالا هذه

 نوناعيو نور. مداع نع صفح أرق نوةلخي مهو ائيش نوقلخمال مهنأ «ىلوآلا ةفصلاف إ

 ىلع ةصاخ ءايلاب (نوعدي) مصاع نع ركب وبأ أرقو : بئاغلا نع ةياكحلا ىلع ءايلاب اهلكن وعديو

 هلبقام ىلع افطع باطخلا ىلع ءاتلاب اهلكن وقابلاو ٠ باطخلا ىلع ءاتلاب نونلعتو نورستو . ةبياغملا

 ماتضالا هذه نأ لع لدي (قاخال نك قلخت نفأ) ةءآلا لوأ ىف:هلوق نأ سيلأ : ليق نان

 . ريرك.دلا ضحم اذه ناكف ؛ ىنعملا اذه سفن ىلع لدي (ائيش نوةلخال) انهه هلوقو ائيش قلختال

 اًئيش نوقاخيال مهنأ انهه روكذملاو ءائيش نوةلخمال مهنأ ةيآلا لوأ ىف روكذملا نأ : هباوجو

 مهتاوذ ىف مهصقن حرشب أدب ىلاعت هنأاكو . ىنعملا ىف ةدايز اذه ناكف : مهريغل نوقولخم مهنأو

 . اهريغل ةقولخم ىهف اهريغ قلخت ال ماهنأ ايناث مث ءائيش قلختال اهنأ الوأ نيبف مهتافصو

 اوناكل ةقيقحلا يلع ةملآ تناكول امنأ : ىنعملاو (مايحأ ريغ تاومأ) هلوق 4 يناثلا ةفصلاوإل

 مانصالا هذه ىمأو ىلاعتو هناحبس تومال ىذلا ىلا توملا اهدلع زئاج ريغ ىأ ؛ تاومأ ريغ ءايحأ

 ..كلاذا نم نقلا

 (ءايحأ ريغ) هلوق ىف ةدئافلا اف ءايحأ ريغ اهنأ ٍلع (تاومأ) لاق امل : لبق ناف

 هذهو : توم هتايح بيقع لصخنال ىذلا ىلا وه.هلالا نأ : لوألا : نيهجو نم باوجلاو
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 ركش ىف غلابو ٠ تادابعلاو تاعاطلاب مايقلا ىف هسفن بعتأ نإو دبعلا لب « ماهتلاو لاكلا ليبس

 ىلع معنلا كلتب هملعب طورشم معنلا ركشبا لاغتشالا نآل كلذو. ءارصقم نوكب هناف ىلاعت هللا ةمعن

 لاغتشالا عنتما امولعم الو اموهفم الو اروصتم نوكي ال نم ناف ؛« ليصحتلاو ليصفتلا ليبس

 ةريثك ىلاعت هللامعن نآل ؛ دبعلا لصاح ريغ ليصفتلا ليبس ىلع ىلاعت هللا معنب ملعلا نأ الإ ؛هركش

 ل5116 نع اةلفف ا( دام ةظاحالا نع ةرضاق,قلخلا لوقعو .ةميظع ةعشاو اهبعشو اهماسقأو

 نوكي ىذلاهجولا ىلع هركشب لاغتشالا عنتما كلذك ناك امو « ليصفتلا لبس ىلع ةمولعم ريغ اهنأ

 : ىنعي (اهوصحتال هللا ةمعن اودعت نإو) هلوق نم م,هفملا وه اذهف . معنلا كلت اقئال ركشلا كلذ

 ماهتلاليبس ىلع اهركشب مايقلا كتمعنتما اهوفرعت مل اذإ و  لاوكلاو ماهتلا ليبس ىلع اهنوفرعتال سك

 ةيبوبر نع ةرصاققلخلا تاعاط نأىعو ؛قحلا معذ نعرصاق قاخلار كش نألعلدبإ كلذو ؛ لاكلاو

 قلخلا لوقع نأ ىلع اعطق لدي امو ؛ قملا لالج هنك نع ةرصاق قلخلا فراعم نأ ىلعو قحلا

 ىلع 501 قودح هايقلاو : يحق 6 0 الاس هللأ ةدامعإ نايتالا 4 5ك ل ديعلا نأ آل هذهب نس

 كا ناسا نذلا لرحأ نير در لمشل لاو هلو ماسقأ ةفرعم رع ةرصاق

 هنإ مث . للخلا كلذ هنع لوزي ىتح ايندلا لك قفني نأ ىنَلو ,ناسنالا لع شيعلا صخنتل للخ

 كلذدوجوب هللعال ناسنالا نأ عم , حلصألا لك ألا هجولا ىلع ناسنالا ندب لاو>أ ربدي ىلاعت
 عيمجف لمأت مث , كنهذ ىف ًارضاح لاثملا اذه نكيلف . هدسافم عفدب الو هحلاصم ةيفيكب الو ءزجلا

 نأ ملعت ىتح ؛ اهب كعافتنال ةأيهم اهلعجو ؛ناويجلاو تابنلاو نداعملا نم ملاعلا اذه ىف هللا قلخام

 ! نافل و زعفلا هو وراس نع الضف ناسنالا قاخ قف نمحرلا ةكح ةفرعمق ىفت قلخلا لوقع

 ىلع متلادو « معنلا ماسقأب ملعلا لوصح ىلع فوقوم ركشلاب لاغتشالا نأ متررق املف : ليق ناف

 ؟رعناا ركشب مايقلاب قلخلا هلل صأ فيكف ؛ عقاو ريغ وأ لاح معلا ماسقأب ملاعلا لوصح نأ

 هب ىذلا قيرطلا وه اذهف . اهلمجو اهلصفم همعن عيمج ىلع ىلاعت هللا ركشي نأ هيلا قيرطلا : انلق

 ' ملعأ هللاو ءركشلا ةدهع نع جورخلا نكمي

 رفاكلا ىلع هلل : نورثك آلا لاقو . ةمهنرفاكلا ىلع هلل سيل هنإ : مهضعب لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا

 ناسنالا قلخب ماعنالاو ضرآلاو تاومسلا قلخب ماعنالا نأ : هيلع ليلدلاو . ةريثك مذ نمؤملاو

 عرزلا نم معنلا فا انصأ قلخيو ؛ ريمحاو لاغبلاو ليخلا قلخيو ماعنالا قاخن ماعنالاو « ةفطنلا نم

 ةيلح هنم جرختسيو ايرط امل هنم ناسنالا لكأيل رحبلا ريخستبو  بانعأالاو ليختلاو نوتيزلاو

 ةمعذ اودعت نإو) ىلاعت هلوقب كلذىلاءتدك أ مث . رفاكلاو نمؤملا نيب هيف كرتشم كلذ لك اهسبلب



 ١م ةيالاءاهوصختال هللا ةمعن اودعت نإو» ىلاعت هلوق

 : لاقف هسفن لاعف”ال قااخ ريغ دبعلا نأ ىلع ةيآلا هذه. انباصأ ضعب جبتحا 4 ةثلاثلا ةلأسملا))

 النك قلخن نفأ) هلوق نال ةيقلاخلا ةفصب.اهنوديعي ااوناك ىلا ءاسثئالا دهيم هنإ

 داويدملا و ةملالا قحتسا امنإ هنأو ةيقلاخلا ةفصب دادنالا نع ازاتمم هنوك نايب هنم ضرغلا (قلخ

 ؛ ادوبعم الإ هنو " بجول ءايشالا ضعبل الاخ ناك ول دبعلا نأ ىضتقمي اذهف ؛ الاخ هنوث ببدسسب

 : باوجلا : ةلزتعملا تلاق . داجالاو قلخلا ىلع ردقيال دبعلا نأ انملع الطاب كلذ ناكاملو

 هوو نان

 ناويحلاوناسنالاو ضرالاو تاومساانم هركذمدة:1«قلخينفأ دار انأ 4«لوالا هجولاإل

 الاخ ناك نم نأ ىضتقي اذهف ءالصأ ءىث قلخ ىلع ردقيال نك لابجلاو موجنلاو راحبلاو تابنلاو

 . الإ نوكي نأ هسفن لاعفأ ىلع ردقي نم نأ هنم مزلي لو اطِإ نوكي هناف ءايشالا هذه

 عانتمابجوف ؛ !ةلاخ نوكي النمل ضفأ ناك اقلاخ ناك نمنأ : ةيآلا ىنعم نأ 4 ىناثلا هجوااو)

 . اهإن وكي نأ ب جي هناف !ةلاخناك نملك نأ لع لدي الردقلا اذهو « ةيدوبعملاوةيههالاىف امهنييةيوستلا

 نوكي اهب ىثمي لجر هل لصح ىذلا نأ : هانعمو (اهب نوشمب لجرأ ملأ) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو
 نم لضفأ ناسنالا نوكي نأ تحوي ادلهو.ء ابن ىثع نأ ردقتال لجر هل عرضح قذلا/ نم رشا

 ىلع لدتال امنإ 7 ؛ ةيآلا هذه نم دوصقملا وه اذهف . سخأالا ةدابع هب قيليال لضفاالاو ؛ منصلا

 قلاخلانأ ناب ةيآلا هذه.نم دوصقملا انههكاانكف : اهلإ نوك نأ اهب ئتع لجرل لصح نكانإ

 لوصحدرجمب نأهنم مزلي الو , ةيدويعملاوةيهلالا ىف امهنيب ةيوستلا عنتميف « قلاخلا ريغ نم لضفأ
 . الإ نوكي ةقلاخلا ةفص

 لاق . دبعلاىلع قلاذا ظفل نوقلطيال ةلزتعملا نم اريثك نأ «باوجلا ىف ثااثلا هجولاورإ

 عضاوم ىف الإ ٠ ًاطخأ دقق كلذ قاطأ“ نءو.لاق : انلاجفأ ّقلخت ان :.لوقنال انأ هريسقت ىف ىعكلا

 (نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف) هلوقو ( ربطلا ةئيبك نيطلا نم قاخن ذإو) هلوةك ىلاعت هللا اهركذ

 غلاب ريصبلا هللادبع ابأ نأ ىت>  دبعلا ىلع قلاخلا ظفا نوقلطي مشاه ىنأ باصأ نأ ملعاو

 ةرابعكلذو « ريدقتلا نع ةرابعقاخلان ال  زاجم هللا ىلعو ةقيقح دبعاا ىلع قلاخلا ظفل قالطإ لاقو

 : لاح ىلاعت هللا قبح, فو. ضاح دبعلا قد ىف وهو. نايا و نقلا 6

 . ملعأ هللاو « ىوقب سيل انبهذم ةحصملع ةيآلا ه.اهب لالدتسالاو ةيوق ةيوج أهلا هذه نأ لعاو

 : ناتلأسم هيفف «اهوصحت ال هللا ةمعن اودعت نإورإ ىلاعت هلوق امأ

 أطخو طاب هللا ريغ ةدابعب لاغتشالا نأ ةمدقتملاةي الاب نيب امليلاعت هنألعا (ىلو آلا ةلأسملا)



 ١ ةبالا«نوركذتالفأ ق داحال نك قلع نفأ» ىلا الر _

 بيت رثلا ىلع ميك-لا رداقلا دوجو ىلعةلادلا لث لمالدلا ركذ ا ىلاعت هنأ ملعا «ىلو ثلا ةلأ 50

 احرش تناك اضيأ كاذكف ٠ لئالد تناكامنأ اك لئالدلا كلت تناكو لف"الا مظنلاو نسحالا

 امل هنأدوصقملاو ىلاعت هللا ريغ ةدابع لاطب اركذي هعبتأ هناسحا ماسقأ و ىلاعت هلل معن عاونال الرصفتو

 ولا ره هنأ! تلو ميكحرداق هلإ دوج و ىلع ةرهاقلا ةرهازلا تانيبلاو « ةرهابلا لئالدلا هذه تلد

 هاوس دوجومةدابعي لاغتشالال وةعلا ىف نس<فيكف تاريخلا هذه لكل ىطعملاو. معنلا هذه عيم

 قلخ نهنأ) تايآلا كلت دعب لاق هجولا اذهلف ءردقيالو مهفيال ادامج دوجوملا كلذ ناكاذإ امسال

 0ك لا ز قلخ الل رك اان ك5 ىلا القال هذه قالك نفأ : ىملااو (نوركذت الفأ قاخال نك

 اوهمنتت نأ هيف كيو . رظنو ركفتو ربدت ىلإ جاتح<ال ردقلا اذه ناف نوركذن دفا وق لع هللا

 ًاانإ كهانعلا 3 نور متأو ؛ م ؛ ل عادلا 1 الإ قيلتال ةدابعلا نأ رم 5كلوقع ىفام ىلع

 تادامج مانصأ الا هذهف هتدابع حبقي هنأ 00 كلذ عمو « ةميظعلا ةمعنلاب معني امهاف القاع

 نر رد فك و ا داع لع نومدقت تكف نابتخار الو. ةردق الو مهف امل سيلو « ةضحم

 . امتعاطو امتمدخي لاغتشالا

 «نم» ةظفل اه قيليالف تادامج اهنأو : مانصالا (قلخمال نم) هلوقب دارملا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 0و نم هت بيجأو : لعلاىلو ال امنال

 ملعلا ىلوأ ىرحب تيرجأ مرجال ءاهودبعو ةملآ اهومس امل رافكلا نأ «لواالا هجولا)

 (نوةلخ ممو ائيش نوقلخمال هللا نود نم نوعدب نيذلاو) هرْثأ ىلع هلوق ىلإ قل

 . قاخي نم نيبو هنيب ةلكامشملا هيف ببسلا نأ باوجلا ىف «ىناثلا هجولاوإل
 نم فيكف ملعلا ىلوأ نم قلخي ال نك سيل قلخي نم نأ ىنعملا نوكي نأ «كلاثلا هجولاو)

 نم لاح نع ةطحنه ملاح اهنوعدت ىتلا ةملآلا نأ ىيراع نودع لحرإ مهأ) هلوقك هدنع لعال

 سيل و . اهتدابع مهنم حمصي فيكف تاومأمهو ءايحأ ءالؤه نال ء بولقو ناذآو ديأو لجرأ مل

 : اودبعي نأ حصل ءاضع لا مذ مط ت تِك ول هنأ | دلارملا

 ريغ اولعج ثب> ؛ ناثو“ الا ةديع مازلإ هنم دوصقملا (قاخنال 065 اخي نففأ) ) هلوق : ليق ناف

 نأ : لاقي نأ مازلالا قح ناكسف  اهتدايعب لاغتشالا ىفو «هلالاب ةيمستلا ىف قلاخلا لثم قلاخلا

 .قاكخن رك قلخال

 يد ةليلجلا عف مفانملا هذه ىطعي و ةميظعلا ءاشاالا هذهقلخ نم نأ ةنمدا را كارا

 ةياغ ىلع مادقالاو اهتدابعب لاغتشالا ىفو « هلالا ماب ةيمستلا ىف ةسيسخلا تاداجلا هذه نيبو هنيب

 (قاخمال نك قاخي نفأ) هلوقب ينعملا اذه نع ريبعتلا عقوف اهميظعت



 2 كل الفأ قاخيال 0 عدل

 فيفا لس لس لس سس 8 00

 2 رل هسا يام 22و مرا 2 مى راس عا 012

 نوي لالا« نإ

 7 هن ص - ه2 هم ملا سم هه 2 6 8 270 0

 هس رمراممرخلام هَ

 6212 ا

 وهلب : لاقنم مهنمو « مجنلاب نودتم هيف نوريسإ نم نأ نيب عفانملا نم هيف امو رحبلا ةفص كد
 ءادتهالا نالو . ةمعن هنوك ىف معأ هنآل ءىلوأ لولا اذهو رحبلاو ربلا ىف ريسلا هيف لخدي قلطم

 هيلع تيمع اذإ رفاسملا نأ ىلع اليلد كلذ لعحب نم ءاهقفلا نمو ءاعم نيتقولا ف لصح دق مجنلاب
 كلذو ؛ حايرلاو لابجلاىهو ؛ ضرالاىف ىتلا تامالعلاب و موجنلاب لدتسي نأ هيلع بحجب هناف ةليقلا

 لالدتسالا نكمي كاذكف كلاسملاو قرطلا ةفرعم ىف تامالعلا هذه ءادتهالا نكمي اك هن ال ؛ حيح

 . ةليقلا بلط ةفرعم ىف ام

 بجي نأب جو ةحنال تناك ناف ؛ نوكيالوأ ةحنال تامالعب نوكينأ امإ ةلبآلا هابتشا نأ ملعاو

 ناك هنال .ةداعالا بجو أطخلانيبت ناف « ةليقلاوه هنأ نظلا لع بلغ ثيحملإ هجوتيو داهتجالا
 : نايرط انههف تامالعلا رهظت مل ناو ؛ هيلع بجو امف ارصقم

 توات :انلا تاهملا نال ام ةيع ىأ لإ ةؤلفلا فارغ نرك نأ (لوأالا قيرطلاإ)

 . رييختلا الإ قبي ل حيجرتلا عنتماو
 ماذهو ةدهعلا نع جرخ هنأ نيقيب ملعي ذئنيخ تاهجلا عيمج ىلإ لصي نأ (قاثلا قيرطااوإ)ل

 تاولضلا: ىأي نأ ءاضقلا ف هلع بيجاولا نأ ابنعي اهن ريال ةالص سن نيف: اةما
 طلغ اذهو طقف ةدحاو اهنهبجاولا : لوقي نم مهنمو : همزلام ءاضق نم نيقي ىلع نوكيل سخلا

 توف تاولضلا هذه لك بوجو كبس ناك ناو : ابجا و. لكلا ناك لكلا لغفي نأ هنزل امل هلا ١

 . ملعأ هللاو ةدحاولا ةالصلا

 هللا نإ اهوصحتال هللا ةمعن اودعت ناو نوركذت الفأ قلحنال نمك قاخي نأ ل ىلاعت هلوق

 نوةلخي مهو ائيش نوةلخيال هللا نودزمذنوعدي نيذلاو نونلعتامو نورست امملعي هللأو ميحر روفغل

 4( نوثعبي نايأ نورعشي امو ءامحأ ريغ تاومأ
 : لئاسم ةبآلا ىف



 ةيآلا «نودته مث مجنلابو تامالو » ىلاعث هلوق 1

 ردقتلاو 37 ضرألا ف قل أو) هلوق ىلع فوطعم (ارامنأو) هلوق نأ (لوآلا ث تح 1١

 !راجنإ ضار الاى هللا قلأ ::لايقيف ءاقلالاب ىمسي نأ دعت ال .رابن "الا قلختو .٠ اراهتأو ىبلاور قلأو

 ابق لك رز ىرخأ هلا قر لاق ىلاتتا هنأو نت الأ ء,لجملا انعم ءاقلألاو (ىتاوز اهف قتلا وز لاق 5

 ىلعالان م .ىثلا حرط ىلعل دي ءاقلالا نأال ؛ لازنالا براقي ءاقلالاو (ايذ كرابواهقوفنم ىماور

 (ىنم ةبحم كيلع تيقلأو) ىلاعت لاق قلخلاو لعجلا ءاقلالا اذه نم ةارملا نأ الإ . لفت الا لإ

 ؛ لابجلا ىف اهعبانم رجفتت امنا ران الا رثك أ نأ ةيلقعلا مولعلا ف تبث هنأ «ىتاثلا ثحبلاإ)

 ة ناين الل ا اهركذ عيتأ لابجلا ىلاعت هللاركذ امل ببسلا اذهلف

 ضرالا فاول و) هلوق ىلع ةفوطعم انآ نر تيبس ملكا د ور ارك هنااا ةمعلا)

 اهب اودتبت نأ لجأال اهنيبو اهرهظأ ىلاعت هنأ : هانعمو البس ضرأالا ىف قلأو : ريدقتلاو (ىساور
 (نودتمت مكلعل) هلوقو (البس ايف كل كلسو) ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت هلوق هريظنو كرافسأ ىف

 نارا ك1

 ةصوصخم تامالع اهيفرهظأ هنأ ركذ ةنيعم البس ضرأ الا ىف رهظأ هنأ ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 انكي او (تاهالعور لاقف هدوضقم لإ |تطسا اوي لصف ام لالدتسالا نم فلكملا نكمتي ىح

 البسو اراعأ اهفاولأو ىماور نضراالا ىف قلأو:: ردقتلاو (ىماور ضر الا ف) هلوق لع ةفوطغم

 تامالعلا هذهو « ىدتمب اهب ىتلا ءايشالا ىهو قرطلا ملاعم تامالعلاب دارملاو تامالع اهف قلأو

 شفخالالاق قرطلانوفرعتي مشلا كلذ ةطساوبو بارتلا نومشي ةعامج تيأرو حايرلاولابجلا ىه

 دارملاو «لوآلا نع لصفنم مالك (نودتبم مث مجنلابو) هلوةو (تامالعو) هلوق دنع مالكلا مث

 تانبو «نادقرفلاو  ايرثلا وه ىدسلا نعو . سانلا ىديأىف مثردلا رثك : كاوةك سنجلا مجنلاب

 نهرو نهرك مجب مج وهو ؛ نوكسف ةمضبو نيتمضب (مجنلابو) نسحلا أرقو « ىدجلاو , شعن
 . افيفخت مجنلا نم واولا فذح : ليقو . فيفخت نوكسلاو

 نيبئاغلل باطخ (نودتم مث مجنلابو) هلوقو نيرضاحلا باطخ (59ب ديمب نأ) هلوق : ليق ناف

 ١. ؟ هيفاسسلا انيق

 مفانملاب هلع ناك هرافسأ ترثك نمو « لاملا باطل اهرامسأا كش تناك اقر قيس: !انلق

 ببسلل شيرق ىلإ ةراشإ (نودتمي مث مجنلاب و) هلوقف متأو رثك أ موجنلاب ءادتهالا نم ةلصاحلا

 : ملعأ هللا ١ هانرك ذا ىدلا

 امل ىلاعت هنآل ءرحبلاب صتخم (نودتهب مث مجنلاب و) هلوق لاق نم مهنف نورسفا ا فاتخاو



او مب ديمع نأ ىساور ضرالاف قلأو» ناك لو
 3 هبال « | د

 هاردقب ءاملا نكي لاعتتا نأ ىهنيدملا هنا تق ءاملا نوكشل ىلا + تلق ناف لابجلاب اهاسرأ

 :اضيأ ليلعتلا اًذهديفي ذئنحو ؛ ضراالا نوكس قداتم» كارقتأل ملف ء صوصخلا زيجلا كلذ ىف

 هجو لعب رطضتو هتيلك ديم نأ ريذقتنف ؛ مظع مسج ضراالا عومج نأ (ثلاثلا لاؤسلاإل

 سانلل ةلاحلا كلت رهظت مل طيحلا ردبلا

 كلت ربظتو . لزالزلا دنع اهلخاد ىف ةنقتحما تاراخبلا اهكر حت ضر'الا نأ سيلأ : لبق ناف

 أل ىلاعت هنأ الإ « ضر الا تكرحتل لابجلا الول هنإ : لوقي نم ىلع نوركتت مبف سانلل تاكرحلا
 . اهكيرحت ىلع حايرلا وت ل لاقثثلا لابجلاب اهاسرأ

 ذكرا تلصح ابلف . ضراالا نم ةريغص ةعطق لخاد ىف تنقتحا امنإ تاراخخسلا كلت : الق

 كلت ىف ةكرحلا روهظ نإ : لوقلا اذم نولئاقلا لاق . ةكرملا كلت ترهظ ةريغصلا ةعطقلا كلت ىف

 امأ . ناسنالا ندب رم نيعم وضع ىف لصحب جالتخا ىرجم ىرحي ضرأالا نم ةنيعملا ةعطقلا

 ةكرحب سحبال ةنيفساا ف نك اسلا نأ ىرت الأ « ةكرحلا كلت رهظت مل ضرأالا ةيلك تكرح ول

 نم عضومل اذه ىفام اذهف ءانهه اذكف اهاوقأو هوجولا عرسأ ىلع ةعقاو تناكنإو ةنيفسلا ةيلك

 ةينيقيلا لئالدلاب تبث لاقي نأ لكشملا عضوملا اذه ىف ىدنع ىذلاو ةقيمعلا ةقيقدلا ثحاملا

 ىلع لصحت تانوشخىرجم ةيراج ةركسلا هذه حطس ىلع لابجلا هذه نأ تبثو ؛ ةرك ضر الا نأ

 .٠ ةركلا هذههجو

 ةرك. ضرالا تناك لب ةلضاح تناكام تانوشآلا هذه:نأ انضرف ول ::لوقتفءاذه تنثالذإ

 مرجلان البيس ىندأب ةرادتسالاب كرحتت يت راصاتاسيرضتلاو تانوشخلا نع ةيلاخ ةيقيققح

 ىندأب هنأ الإ القع كلذ بحي مل نإو هسفنىلع ةرادتسالاباكرحتم هنوك بحينأ امإ ريدتسملا طيسبلا

 تناكو لابجلا هذه ضرأالا ةرك حطس رهاظ ىلع لصح امل امأ ؛ هجولا اذه ىلع كرحتي ببس

 ملاعلازك سموه هعبطب هجوتي امإ لابجلا هذه نم دحاو لكف ةركلا هجو ىلع ةعقاولا تانوشخلاك

 عنمب ىذلا دتولا ىرخي ايراج نوكي ةديدشلا هتوقو ميظعلا هلقثب ملاعلا زك سم وحن لبجلا كلذ هجوتو

 ىف ةزورغملا داتو”الاكضرالا هجو ىلع لالا هذه قيلخت ناكف ؛ ةرادتسالا نم ضرالا ةرك

 ىنعب بارطضالاو ليملاو ديا نه ضرالل ةعنام تناكف . ةريدتلا ةكرحلا نع اهل ةعناملا ةركلا

 . هدارك ملعأ هللاو « بالا اذه ىف تح هيلإ لضوام اذهف:« ةريدتسملا ةكرخلا قم, نذور الا تعنض |هنأ

 راهنالا ىرجأ ىلاعت هنأ ىه ضر“الا هجو ىلعىلاعت هللا اهرهظأ ىتلا معنا نم (ةيناثلا ةمعنلا ل

 : ناثحي انهه لصح هنأ لعاو . ضر الا هجو ىلع
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 ةيالا«اراهنأو كبدي نأىساورضرآلاف قلأو هىلاعت لوف /

 تيفلا اذإ فلا نإ: اولاق نا ةيآلا هذه ريسفت ىف روهمجا نع روهشملا 4 ةيناثلا ةانارإ 0

 كلت ىفةليقثلا مارجاألا تعضو اذاف ٠ برطضت و . بناج ىلإ بناج نم ديمب اهناف ؛ ءاملا هجو ىلع

 هج و لع ضرألا ىلاعت هللا قلخ امل كلذكف اولاق . توتساف ءاملا هجو ىلع ترقتسا ةنيفسلا

 ببسي ءاملا هجو ىلع ترقتساف لاقثلا لابجلا هذه اهملع ىلاعت هللا قلن . تدامو تبرطضا ءاملا

 .لاشا نه

 ملست عم ركذي نأ اهإ لدعتا اذه نإ : لوألا : وجور نم, لكسب ادنه»:,لوقيا نأ !قئاقلو

 ماسجالا هذهتاكرحنأب لوقلاعمو لصالا اذه نم عنملاعموأ . عبطلاب ةليقث ءاملاو ضرالا نوك

 ليلعتلا اذهف لوآلا ريدقتلا لع امأ . راتخلا لعافلا قيلختب ةعقاو ىه لب اهعابطب تسيل وأ اهعابطب

 هلو درع اعمل ل لقت ذل اي اءاتملا نما لقت ةضاراللا نأ يكل جلا ص الاء اذه لعن لو: لكم

 فالخن اذهو ؛ برطضت و لمت و ديمب اهنإ : لاقي نأ عنتما هيلع ايفاظ قييم اذإو . هيلع ايفاط قبيالو

 قت ببسلا اذهلف . ءاوملا نم ةءولم تافي وجت بشخلا لخاد ىفو بشخلا نم ةذختم اهنالل ةنمفسلا

 ةليقثلا ماسج لاب تيسرأ اذاف . ءاملا هجو ىلع يمتو ديمت و برطضت ذئنيخل ءاملا ىلع ةيفاط ةبشخلا

 عئابط ءامللال و ضرأألل سيل : لاقي نأوهو ىتاثلا ريدقتلا لعامأو ؟"قرفلا نبط كّدكشو!تالمتسا

 امنإو كلذك اهلعجب هتداع ىرجأ ىلاعت هللا نآل . لزنت امنإ ضراألاو بوسرلاو لقثلا بجوت

 لاح كح ىو اكليل الل و ضر زال ةجسط و, انهشز |ررسنل وا :هقداعلا ءازدجا درج قصار الان اطخ ءاثقلا نا

 نوكسلا اهف قلخ ىلاعت هللا نأ ىه ضرالا نروكس ةلع ريدقتلا ا.اه ىلعف : لوقنف . ةصوصخم

 نأ لو ةلادتسفب هنافزر قتلا, اذه لع ور قكرللا,اهفأ قاضي ىلاغت هللا نأأ قه.ةنر ا ظضمم ةدئام اكبنروكا لغو
 تناكاذإ حصي امنإ اذه نآل . ةنك اس قبتل اهيلع اهاسزأ و :كابللا. هللا, ىلفتسا هلئاف كطناك [ضّرالا

 نآلا ملكتت امإ نحنو . تابثلاو ءاسرالا بجوت لابجلا ةعيبطو .ناديملا بجوت ضراللا ةعيط

 تاريدقتلا لكل يع لكشم ليلعتلا اذه نأ تبثف ء لاو> الا هذه ةبجوملا عئابطلا ىنن ريدقت ىلع

 ىلع ضرأالا قيت .نرأ لجال لقعي امإ لابجلاب ضرآلا ءاسرإ نأ وه (ىناثلا لاؤسلاإ)

 ىذلا ءاملا ناك اذإ لقعي امنإ اذهو . بناج ىلإ بناج نم لبمتو ديمت نأ ريغ نم ءاملا هجو

 907 ف هنوف ووءابملا كلذ نوكتبل ئضتقملا اف : لوقتف.. اق وزتاهج نر لع لضزاالا تزرقتسا

 بجوت ةصوصخملا هتعيبط نأ وه صوصخلا زيحلا كلذ ىف هنوكسل ىضتقملا : تلق ناف . صوصخلا

 بجوت ضراللل ىلاةصوصخلاةعيبطلا نأ وهو ضر الا ىف هلثم : لوقتال ملف . نيعملا كلذ ىف هفوقو
 لاير دهإ نأ 7 تفقو از ضراالا نأب لوقلا.ديفي كلذو ..نيعملا نيملا كلذ ىف اهفوقو



 7 ةيالا ارانأو 1 ليغ نأ ىساوز:ضرآلا قف قلأو»لعت 0

 4 راسو ىرثا ياس يا رتارتا لح < سه م

 1٠١ َنوُدْمُكَلملالَسَو اراه مكب ديكنأ ن َساَورضْرألاَ قل

 ««.ْ ميجتلابو تامالعو

  .لعأةتاو ٠ نيعتم ه نآرقلا صن ىلإ عشار تل

 ةيلحلاب دارملاو (امنوسيلت ةيلحهنم اوجرختست و) ىلاعت هلوق رحبلا عفانم نم  ةيناثلا ةعفنملا إل

 ال مهئاسن سبل مهسبلب : دارملاو (ناجرملا و وللا امهنم جرخب) ىلاعت لاق م ناجرملاو واؤللا

 تيأرو . مهسابلو مهنيز امنااكف مهلجأ نم نوكي امإ ام نيزتلا ىلع نهمادقإ نالو. مهتلمج نم

 هللا ىلص ىنلا نع ةورع ثيدحب حابملا ىلحلا ىف ةاكزلا بحيال هنأ ةلأشم ىف اوكسم انا فن

 نأ نكميف ةحصلا ريدقتبو ةياورلا فيعض ثيدحلا اذه تلقف «لحلايف ةاكزال» لاق هنأ ٍلسو هيلع

 بحب ظفللا اذه نأ هقفلا لوصأ ىف انيب دقو « ماللاو فلآلاب لح درفم ظفل للا ظفل هيف لاقي

 هذهىف هباتك ىف ىلاعتهّللا هركذ ىذلا وه قباسلا دوهعملاوه ىذلا لحلاو :قباسلا دوهعملا لع هلمح

 ؛ ىلآللا ىف ةاكزال ربخلا كلذ ةحص ريدقتب راصف (اهنوسبلت ةيلح هنم نوجرختستو) هلوق وهو ةبآلا
 . ملعأ هللاو . هب لالدتسالا طقسي ذئنيحو

 رخم : ةغللا لهأ لاق (هلضف نم اوغتبتلو هيف رخاوم كلفلا ىرتو) ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلا ةعفنلا])

 . حايرلاب كلفلا ىرج توص هنأ : ءارفلا نعو . اهردصب ءاملا اهقش ةنيفسلا

 قشتال اهنال هب ريسفتلازسح امنإ ؛ ىراوج ىأ (رخاوم) سابع نبا لوقف اذه تفرع اذإ
 نمحبرلا اوبلطتف ةراجتللهوبكرتل ىنعي (هلضفنم اوغتبتلو) ىلاعت هلوقو . ةيراج تناك اذإ الإ ءاملا

 . ملعأ هللاو . هركش ىلع نومدقت كلعلف هناسحإو ىلاعت هللا لضف مكدجو اذإو . هللا لضف

 تامالعو نودتهت مكلعل البسو اراهنأو ,كب ديمت نأ ىماور ضرألا ىف قلأو إل ىلاعت هلوق
 « نودتيي مث مجنلابو

 . ضراللا ىف ىلاعت هللا اهقلخ ىتلا معنلا ضعب ركذ؛ةياالا هذه خم داونطقللا نأ ملعا

 : ناتلأسم هيفو (مكب ديمت نأ ىعاور ضرألا ىف قلأو) هلوق «ىلوآلا ةمعنلاف إل

 5 ديمت نأةهاركو . نيبفوكلا لوقىلع 1 ديم المل ىنعي )م ديمت نأ) هلوق «ىلواآلا ةلأسملا)

 بارطضالاو ةكرحلاديملاو (اولضت نأكل هللانيبي) ىلاعت هلوقدنع اذه انركذو . نييرصبلالوق ىلع

 : أديم يع دآم : لاقي . الاعت و انيك



 . ةالابق ايرط امح هنم اولكأتل رحبلا رخس ىذلاوهود ىلاعت هلوق 1

 0 ءاقش قشي قش لاقي م ةوارطو ادودمم ءارط ارطي ارط : ءارفلا

 ها ف الل . اللام هلك كمسلا ناك ول منال كلذ و.« ةدياق ديم ىئرظلا .ئاذإ ف نأ معاو

 هج ىذلا ناويحلا قاعزلا حلملا رحبلا نم جرخ امل هناف ىرطلاب فرعي ام ىلاعت هللا ةردق نم

 رهظأ تيح هتمكحو هللا ةردقب لب « ةعيبطلا بسحن ال ثدح امهإ هنأ لع ةبوذعلا ةياغ ىف

 . دضلا نم دضلا

 ثنحيال كمسلا محل لكأف محللا لكأيال فلحول : هللا همحر ةفينح وبأ لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 هذه ىف امل هنوك ىلع صن ىلاعت ل ثذح هنإ : نورخآ لاقو ؛ محلب سيل كمسلا محل نآل : اولاق

 نايفس هعمسو لوقلا اذه. لاق امل هللا همحر ةفينح ابأ نأ ىور . نابي هللا ناب قوف سيلو ةيآلا
 للصيال فاح لجر نع هلأسو الجر هيلا ثعب ةيآلا هذه هيلع جتحاو ؛ كلذ هيلع ركنأف ىروثلا
 نأ سيلأ : لئاسلا لاقف ثنححال : نايفس لاق ؟ ال مأ ثنحب له ضرالا ىلع ىلصف طاسبلا ىلع
 . ةفينح ىلأ نيقلتب ناك كلذ نأ نايفس فرعف لاق (اطاسب ضراألا كل لعج هتلاو) لاق ىلاعت هللا

 نآرقلارهاظب لمعلا انكرتانأ بابلافامىصقأ نال ءىوقب سيل مالكلا اذه : لوقي نأ لئاقلو

 قرفلاو ىرخأ ةيآ ىف نآرقهلا رهاظب لمعلا كرت انمزاي فيكف هيلع ماق ىذلا ليلدلل طاسبلا ظفل ىف

 تت ضراألا انلخدأ واف طاسبلا لع لصيال فالح امل هنأ : لوآلا : نيهجو نم نيتروصلا نيب

 عنتحلا همزل طاسبلاب ةشورفملا ضراألا_ لع لص نا .هنأل  ةالصلا نم هعنمت نأ انمزل طاسبلا ظفل

 لخدي نأ ريدقت ىلع اضيأ ثنحلا همزا ةشورفم نوكتال بلا ضرالا ىلع ىلص ولو « ةلاحمال
 اذإ ام فالخم هيلا ليبسال امن كلذو « ةالصلا نم هعنم ىضتقي اذهف . طاسبلا ظفل تحن ضراألا

 ربظف روذحم قالطالا ىلع محللا لكأ نم هعنم ىف سيل هنآأل . محللا ظفل تحن كمسلا محل انلخدأ
 ةصلاخلا ضرألا ىلع طاسبلا مسا عوقو نأ ةغللا لهأ فرع نم ةرورضلاب ملعن انآ: قاثلا قرف

 . ملعأ هللاو قرفلا رهطف : زاب هنأ تفرش ملف كمسلا محل ىلع محللا مساعوقو انآ نا

 ىلع محللا ركذ اذإ سانلا ةداعو . ةداعلا ىلع ناميأألا ىنبم : نأ هللا همحر ةفينح ىبأ ةجحو

 كمسلاب ءاخل ام مهاردلا هذهب رتشا همالغل لجرلالاق اذإ هنأ ليلدب كمسلا ل هنممهفي الن أ قالطالا

 . راكنالاب اقيقح ناك

 امو «فرعلا نوربتعت ةرات و ظفللا نوريتعت ةرات نامب الا باتك ىف كاني أرانأ : باوجلاو

 محلبءاخل ا هاردلا هذه. رتشا همالغل لاق اذإ هنأ هيلع ليلدلاو نيمسقلا نيب اطباض متركذ كانيأر

 فرعلا نأ تبثف . روفصعلا محل لكأب ثنحي هنإ نولوقت مكنأ عم . هيلعراكتالاب اًديقح ناك روفصعلا



 1 ةيآلاا ايزط احح هنماو اك أت رحبلا رش يذلا رهو» لامتدلوت

 © "سحر © تح رز

 يلح هنم اوجرختستو | ايرط امنت هنم اوُلكأَتل رحْلا َْحَس ىذلأ وهو

 هم هرثا_ تاعسسلا هه سه كرا اهتم ) اتا 2

 سم نم اوُنَنبَلَوهبِفَرحاَوم كفل ىَرَو اول

 ه- 282 هذ

 سمشلا رك ذ نع اينغم ليللاو راهتلا

 ةكرح ببسإ امهثودح لب . سمشلا ةكرح ببسب سيل ليللاو راهنلا ثودح نأ :باوجلاو

 امناف سمشلا ةكرح امأو « هناحبس هللا كيرحتبالإ تسيل هتكرتح نأ ىلع انللد ىذلا مظعألا كلفلا

 . مويلا ثودحل ال ةنسلا ثودحل ةلع

 :«وماللا "ل 5 ردقلا ها ةيحستلا ف" وللا ون( ماب كا كر هوو نسا (كلاثلا لاؤسلاإ)
 نيماسملا رثك أو ءال مأ تادامجبك اوكلاو الفلا نأ ىلعةينبم ةيآلا هذه نأ : باوجلاو

 ناشلا ىنعمب رمآلا ظفلو ؛ ريدقتلاو قالا ىلع ةيآلا هذه ىف رمآلا اولمح مرجالف . تادامج امنأ ىلع

 لوقينم سانلا نمو (نوكيف نكهل لوقن نأ هاندرأ اذإ ءىشل انرمأ اسإ) ىلاعت لاق ريثك لعفلاو

 5 لعأ هللاو فيلكتلاو نذآللا لبع رمآلا لمحي انههف تادامج تسيل اهنإ

 امتوسيلت ةيلح هنم اوجرختستو ايرط امل هنم اولكأتل رحبلا رفض ىذلا وهوإل ىلاعت هلوق

 ( نور 7 مكلعلو ا رخاوم كلفلا ىرتو

 ةترملا فو « تاومسلا مارجأب ىلوآألا ةبترملا ىف هلالا تابثإ ىلع جتحا امل ىلاعت هنأ معا

 بئاجعبةعنارلا ةيئرملافو . تاناويحلا ةقلخ بئاجعب ةئلاثلا ةيترملافو , هسفنو ناسنالاندبب ةيناثلا

 أدبف رصانعلا لاوحأ بئاجعب عناصلا دوجو ىلع لالدتسالا ةسماخلا ةبترملا ىف ركذ تابنلا عئابط

 .:ءاملا ارضي لل
 طيحلا رحبلاوه كاذو . ءاملاف ةصئاغ ضرأألا ةرك عابرأةثالث : اولاق هئيحلا ءاملعنأ ملعاو

 نمهدمب رحبلاو) هدعبلاق 5 راحبلا ند ةعبس نوكسللا عبرلا اذه لصحو ءاملا رصنع ةيلك وهو

 اهانإ ىلاعتدتلا ريغ ىتمو «ناخبلا هذهدوه شانلل ىلاعت هنأ هر ىذلا: ريال فا

 . صوغلاب وأ بوكرلاب امإ اهب عافتنالا نم سانلا نكمتي ثيحب اهلعج قلخلل
 : عاونأ ةثالث ةيآلا هذه ىف اهنم ركذ ىلاعت هللاو . ةريثك راحبلا عفانم نأ لعاو
 : لئاسم هيفو (ايرط ام هنم اولكأتل) ىلاعت هلوق /ىلوألا ةعفنملا)

 لاقو . ةوارط ورطي ورط دقو , زومهم ريغ ىرط محل ىبارعألا نبا لاق (ىلوألا ةلأسملا])



 ةيآلا «هناولأ افلتخم ضرالا ف مكلأ رذام و»ىلاعت هلوق

 نك ل ١ شاك 22“ ةرت وللا ةعييطلا نأ كلثاو " ةذحاو ةنسنا ةعيف الا" ةفدطللا ةقراولا كلت

 قاثلا ةيكولا و ؛ ةرفشلاةن اغفأ ةقرولا كلت ىناجدحا نال ١ هءانقتمر يعازاألا نأ كين و :اهاشتمازاللا

 فورا لا رخال وان اول لاو ؟كاقضلا هذه لوضح ف رثؤملا نأب' عظقلا دم اذهف : ةرحأةباغاق
 هل وق نم دارملاوه اذهو « ىلاعتو هناحبس هللا وهو ؛ مكحلا راتخ ا لعافلا وه اهم رثؤملا لب « ةعيبطلا

 (هناولأ افلتخم ضرأألا ىف مكل أرذ امو)

 نوكي نأ بحي ةميبطلابو تاذلاب بجوملا رثؤملا نأ ىلع ةجحلا هذه رادم ناك امل هنأ ملعأو
 رفانتو اهتافص فاللتخا ىلع ةيتابنلا ماسجاللا هذهف سحلا لد املف ؛ ةدحاو ةيسن لكلا ىلإ هتبسن

 لئالدلا هذه ريرقت مامن اذهف اراتخم العاف لب تاذلاب ابجاو سيل اهف رثؤملا نأ رهظ اهلاوحأ

 ةثلاثلا ةيالاو (نواقعي موقل)هلوقب ةيناثلا ةيالاو (نوركفت, موقل) هلوقب ىلوآلا ةيال امتخ نأ تبثو

 هفاطلأ ىلع هلل دماو ةرهاظلا لئالدلاو ةسيفنلا دئاوغاا هذه ىلع هبنىذلاوه (نوركذيموقل) هلوقب

 : انذدلاو نذلا ف

 ربخلاو . ءادتبالا ىلع عفرلاب اهلك (موجنلاو رمقلاو سمشلاو) سماع نبا أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 ءادتبا (موجنلاو) هلوق نوكي نأىلع عفرلاب (موجنلاو) محاعزع صفح أرقو (تارخسم) هلوقوه

 هباوجج ارخسم ءىشلا اذهترخ# لوقتال برعلا ذإ . ريخستلا ظفل رركتيالثل اذه ىلع اهلحامتإو

 مالكلا وه اذهو ؛ هتدارإو هتردق تحت ةرخسم اهنوك لاح ءابشاألا هذه انل رخح ىلاعت هنأ ىدملا نأ

 ةرخسم اهنوك لاح مهحلاصمل ةقفاوم اهلعج و ءايمثألا هذهسانلل رفع ىلاعت هنأ : ريدقتلاو ؛ حيحصلا

 . ملعأهتلاو مزالريغ ةدئافلا :ع ىلالا ريركستلاف ريدقتلا اذهىلعو : هنذإو هرمأو ىلاعت هللاةردق تح

 :يعرجا ع ةيآلا ىف قب

 نزور داق وه نم الإ كلذ قيليالو . رسقلاو رهقلا نع ةرابع ريخستلا « لولا لاؤسلاإب

 ؟ رمقلاو سمشلاو تادامجا ىفو رامنلاو ليللا ف كلذ حصي فيكف . رهقب

 ةقباطم ةدحاو ةقيرط ىلع ءاشألا هذه ريد امل ىلاعت هنأ : لوآلا : نيهجو نم باوجلاو

 ريبدتاا نم عونلا اذه ىلع قلطأ ىنعملا اذهلف ؛ عاوطملا داقنلا دبعلاب ةيبش تراص دابعلا ملاصمل

 « ةئيحلا مع باعصأ بهذم ىلع الإ ميةتسيال وهو : باوجلا ىف ىناثلا هجولا نعو . ريخسنلا ظفل

 هللاو قرشملا ىلإ برغملا نم ةكرحلا ىه رمقلاو س.شلل ةيعيبطلا ةكرحلا : نولوقي منال كلذو
 هذه تناكف ؛« برغملا ىلإ قرشملا نم مظعالا كلفلا ةكرح ةطساوب نك" رككلا ةذها كارض كلعت

 . ريخستلا ظفللا اف درو ببسلا اذهلف : ةيرسق ةكرحلا

 ركذ ناك سمششلا تاكرح ببسب الإ دوجو ليالاو رامنلل لصحال ناك اذإ «ىباثلا لاؤسلا]



 8 ةبالاءهرمأب تارخسم موتيدالاو معلا و نكمل وو انانهاإوت

 لوالاو اراتخحب العاف وأ .تاذلاب اوم ن وكي .نأ.اماق اننامح لو 5 ا ءهنف لوألا

 لويشب ماج اللا ضعب نكي ملف ٠ ةيووسأ ١ ىلعم اسجالا عيمج ىلا تاذلاب بج وما كاذ ه ةمسن ناإل 2 لطاب

 مك اكل 0 .هدرأ تي اذهلطب املو ء«ضعب نم ىلوأ ةنيعملا راثآلا ضعب

 انمكحولو انأ لصاحلاف . ىلاعت هللاوه كلذو . اينامسجو امسج هنوك نع هزنملا رداقلا راتخملا لعافلا

 ة.كلفلاو 0 وكلا تاكرحلا هذهف ةيبك وكلاو ةيكلفلا تاكرحلا ىلا لفسلا ملاعلا ثداوح دانساب

 هذه قلاخ نوكي نأ بجوف : لاحم وهو لسلستلا مزل الإو ىرخأ كالفأ ىلإ اهدانسإ نكميال

 تدثو٠ ةيكلفلا تاكرملا لإ ةدئلسسم ةيلفسلاثدا وحلا تناك اذإو « ىلاعت هللاوه اهريدمو تاكرحلا

 لكلا آب :افا تعا اذه ناكف :.- هنيوكن و هريذقتو ىلاغت هللا قيلختب ةثداع ةيكلفلا تاكرشلا ل

 سمشلا و زاملاو ليللا مكل رخعو) هل وق ن نم دانرملاو ره اذهو . هقيلختو هثادحابو ىلاعت هللا نم

 ؛زمقلاو نسقلا تاكرخو راهلاو ليللا بقاعت لجل ةلفلا تؤاوخلا كلت تتاكتإ

 اذه مث املو ؛ لسلستلل اعطق هريخستو ىلاعت هللا قيلختب اهودح نوكي نأو دبال ءايشالا هذهف

 نم لك نأ ىنعِ (نولمعي مول تايآل كلذف نإ) هلو ةيآلا هذه ح مرجال ماقملا اذه ْق ليلدلا

 ردقلا راتخلا لعافلا ىلإ رمأللا رخآ ىف ءاهتنالا نم دبالو لطاب لسلستلاب لوقلا نأ ملع القاع ناك

 ثودح نوكي نأ زوجبال هنأ لع ةلالدلا مهن نحن : لوقن نأ لاؤسلاك لذ نع ىتاثلا باوجلاو

 كالفآلاو عئابطلا ريثأت نآل كلذو . مجناآلاو كالفآلاو عابطلا ريثأت لجل ناويحلاو تابنلا

 عبط ىلع هرمثق ناك بنعلا دلوت اذإ هنأ ىرن مث , دحاو لكلا ىلا ةبسفلاب رمقلاو سمشلاو محنألاو

 نوكي ام درولا ىف ىزن انإ : لوقن لب عبار عبط ىلع هؤامو ثلاث عبط ىلع هملو عبط ىلع همحيو

 كلت و ةرملا ةياغىف ةقرولا كللتنم ىناثلا هجولاو . ةرفصلا ةياغىف هنم ةدحاولا ةقرولاىهجو دحأ

 ةقرولا كلت ىهجوىلإ كالفاآلاو مجنالا ةبسننأة رو رضلاب ملعنو : ةفاطللاوةفرلا ةياغف نوكت ةقرولا

 مهنأ ىرت الأ . ادحاو العفالإ لعفتال ةدحاولا ةداملا ىف ةدحاولا ةعيبطلاو , ةدحاوةبسن « ةقيقرلا

 , اماشتم نوكينأب حب ةدحاولا ةداملا ف ةدحاولا ةعيبطلار يثأت نال ةركلاوه ظسلا لك ::اولاق

 7 عرذأ ةسمخ ءاضتسا اذاف عمشلا انعضو اذإ اضيأو . ةركلاوه هنا وج عيمج هباشتي ىذلا لكشلاو

 ةعيبطلا نال . بناوجلا عيمج ىف رثآلا اذه لثم لصحب نأ بجو . بناوجلا دحأ نم عمشلا كلذ

 8 بناوجلا لكىلا اهتبسن هن هباشتت نأ بحب ةرثؤملا

 ىهجو ىلإ عئابطلاو كالفاآلاو مجنالاو رمقلاو نسم.فلا ةيمسل نأ 0 : ل وهنف اذه تدل اذإ
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 تاالاصتالا ىلإ ةدنسم لفسلا ملاعلا اذه ىف ثداوحلا ثودح نإ : لوقن نأ لوآلا : نيهجو

 تاكرحلاك لتبابسأو « تابسأن م !متالاصتاو [هتاكرخل دبآلهنأ الإ . ةيبك وكتلا تالكشتلا و .ةيكلفلا
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 ن ال ؛لطاب لو الاو « هنعانيابم وأ هيف ايراسن وكب نأ امإ ريغلاكلذو . هريغل اكرحتم نوكي نأق بف
 كرحنأت يثق « ماسجأ الا 0 3 0 م هنيعب مسجلا كذنأ فدئاعر 5 ذملاش حبلا

 . مسقتلاداع اينامسجوأ اممج ناكنإ نيالا كلذو ءاهنع ةنيابم رو - ؟ك اوكلاو كالفألا ماسجأ
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 هللا دهع نوضقني نيذلاو»

 ةيآلا «هقاثيم دعب نم

 ءاشي نأ قزرلا طسب هللا»

 ةيالا «ردقيو

 الول اورفك نيذلا لوقيو»

 ةيآلا «هبر نم ةيآ هيلع لزنأ

 تاحلاصلااولمعواونم :1 نيذلا»
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 دس صل يحي: يحبس بسيس ا

 "عمو ةيالا « كور :> موقل ةيال كلذ ىف نا » ىلاعت هلوق

 : ناثح انههو (نوركفتي موقل ةيال كلذ ىف نإ إل لاق 2

 ةمحلا نإ : لوقنفىلاعت هللا دوج و ىلع ةلد تايآ ءايشالا هذه نوك حرش ىف «لوالا ثحبلاإل

 ةيحلا كلت لخاد َْق تذفن تقولانم ةنمعم ريداقم ةلاجلا هذه ىلع تضم اذاف نبطلا َْق عشت ةدحاولا

 ةبحلا كلت ىلعأنم جرخيف . اهلفسأو اهالعأ قشنيف ةبحلا خفتنتف امتوادنو ضرألا ةبوطر نم ءازجأ

 ضر الار عق َْق ةضئاغت ةرجش اهافسأ نمو. ءاوحلا ىلإ ضرالا لخاد : رم ةدعاص ةرجش

 3 ؛ ىوقتو ومنتو دادزت لازت ال ةرجشلا كلت نإ ١ « ةرجشا|ا قورعب ةامسملا ىه ةصئاغلا هذهو

 عئابطلا ةفلتخم ماسجأ ىلع لمتشت ةرقلا كلتنإ مث ءراعلاو ماك الاوراهزالاوقاروالا اهنم جر

 . نافيطل ناطر ناراح هؤامو هلو . نافيثك ناساي نادراب همحيو هرشق ناف « بنعلا لثم

 ةيكلفلا تاريثأتلا ةبسنو ةماشتم مسجلا اذه ىلإ ةيلفسلا عئابطلا ةبسن : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ةفاتع ماسجالا هذه 6 ءايشاإلا هذه تس هياشت عمو . ةماشتم لكلا ىلإ ةيبك و كلا تاكيرحتلاو

 رداق عاف لجالالإ سيل كلذ نأ ىلع لّقعلا حيرص لدف ؛ ةفصلاو ةحئارلاو نوالاو معطلاو عبطلا ىف

 . ةلالدلا هذه ريدقت اذهف ميحر يكح

 ركع لاعت هنأ هيف بللاو نو ركشتي عوقلز هلوقب ةنآلا هذه 2 لات هنأ (ىناثلا ثحبلا)

 (بانعالاوليخنلاو نوتيزلاو عرزلا هب تبنأف ءام ءامسلا نم لزنأ) هنأ

 امن ءايشالا هذه نإ : لاقي نأ زوال ملو اهتبنأ ىذلا وه ىلاعت هنأ منال : لوي نأ لئاقلو

 اذاو؟ تن ركلاو رمقلاو سسمقلا تارئأتو ةعبرألا لوضفلا بقاعت ببسب تدلوتو تثدح

 اذه ةدافايايفاو اماتليلدلا اذهنوكي ال لامت>الا اذه داسف ىلع لدلا مقي لاف لاؤسلا اذه تفرع

 (نوركسفتي موقل) هلوةبةيآلا هذه متخ ببسلا اذهلف « ايقاب لمأتلاو ركسفلاماقم نوكي لب ؛ بولاطملا

 ىلاعت هلوق هلوأو « نورشعلا ءزجلا ىلاعت هللا ءاش نإ هيليو « رشع عساتلا ءزجلا مت

 هلاك ىلع هللأ ناعأ . لحتلا ةروس ند راهنااو ليللا ل رخسو])
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 ةيشاملا تيعسأ : لاقي يما نوعرت رجلا ىف 0 (نوميست هيف) هلوق (ىناثا ثحبلا)

 : جاجزلا لاق ةمئاسو ماوس ىهف تءاش ثيح تعر اذإ اموس وست إو تهاسوا لقا م اذإ

 : اعلاف امالع ءابيعرب عضل زاألا ف راوي رامنأ اهلي وأتو:..ةمالعلا نه و ةماودسلا| نو كللذ اننخأ

 نارمع لآ ةروس ىف هانركذ دق.ظفللا اذه.ىف مالكسلا مامنو : ىع - ف لاك رول لعت اند

 (ةموسملا ليخلاو) ىلاعت هلوق ىف

 : ثحايم هيفف «بانعالاو ليخنلاو نوتيزلاو عرزلا هب ل تينيرإل ىلا" هلوق امأ

 ىر ادم اهادحأ 1نازدت ءامسلا ءام م نم هللا هتبني ىذلا تابنلا نأ وه «لوآلا كحبلا)

 ناسنالا لك ال اقولخناكام.: ىتاثلاو (نوميست هيف)هلوقنم دازملا وهو «.تان رع ةماساو ماعنالا

 (نوتيزلاو عرزلا 2 ل تيفي ) هلوق نم دارملا وهو

 نراك انت ذل هينا تاناويحلا ىعرص نوكي اه ركذب ةيالا هذه ىف أدب ىلاعت هنإ :ليق ناف

 رئاس هاعريامب مث « ناسنالا لوك أم ركذب أدبف بيترتلا اذه سكع ىرخأ ةيآ ىفو « ناسنالل ءاذغ

 ؟ هيف ةدئافلا اف (مكهاعنأ اوعراو اولك) لاقف تاناويلا

 ناسنالامامتها نوكي نأوهو قالخ“ الا مراكمىلع هبنيف ةيآلا هذه روكذملا بيترتلا امأ : انلق

 دوصقملاف « ىرخالا ةيآلافروكذملا بيترتلا امأو « هسفن لاح هماهتها نملك أ هدي تحت نوكي نم

 «لوعت نم مث كسفنب أدبا» مالسلا هيلع هلوق ىف روكذملا وهام هنم

 لاق « ءايلاب نوقابلاو ميخفتلا ىلع نوالاب (تبنن) اركب نأ ةياور ىف مصاعأز ة 4ىلثلا ثحبلا إل

 . مدقت 6 هيشأ ءالاو ::ىدحاولا

 ناويحلا نم نوكي نأ امإ ءاذغلاو , ءاذغلا ىلإ اجاتح قلخ ناسنالا نأ ٍلعا 4 ثلاثلا ثحبلا)

 افعالك اذنع ناسنالا ءاضعا ذل وتنآأل : قلابتلا ءاانغلا نم كاربشأ قاوم ذعلاو !حابنلاب نم وأ

 لصحبامنإ ىتاويحلا ءاذغلاو متأو لمكأ كانه ةهباشملا نآلل تابنلا لك أدنعاهدل و: نم لبسأ ناوبحلا

 ' ماسالا ف لاعت تلا هرك دا عدل! رهان انهو, ؛!ىعرلا ةظسا ورا هتيمنت ب ىتلتلا ا تانااويحرا ةماسأ نم

 عرزلا ظفلب ةراشالا اهيلاف بوبحلا امأ . هكاوفو . بوبح : نرامسقف ىابنلا ءاذغلا امأو

 نممادإو هجونم ةبك اف هنّألف نوتيزلا امأ « بانعألاو . ليخنلاو . نوّيزلا اهفرشأف هكاوغلا امأو

 امأو « جرسلا لاعتشاو ىلطلاو لك آلا ىف ةريثك ناهدالا عفانمو نهدلا نم هيفام ةرثكل رخآ هجو

 عفتني ىتلا تاناويحلاركذاملا ىلاعت هنأ اكو « مولعمرهاظف : هك اوفلارئاسنم بانعألاو ليخنلازايتما

 عاونألاركذ امل انهه كلذكف (نودلعتالام قاخي و) ةيقبلا ةفص ىف لاق“ , ليصفتلا لبع اهب سانلا

 ناحل َّق لوقلا ليصفت نأ لع امين (تارعغلا كا ةيقيلا ةفص ق لاقت اًكلارم | 5 عفتنملا

 ٠ لمجملا مالكلا ىلع هيف راصتقالا ىلو آلاف ٠ تادلجم ىف هركذ نكميال اهعفانمو اهتافصو اهعاونأو



 انانات ا ءام ءامسلا نم لزنأ ىذلا وهد ىلاعت ف

 دقق ءاعملا نع وأ باحسلا وه لوات: رطل نإ هوة لل وه د 0 م نمل ءاملا نأ رلعاو

 هللا هلعج ىذلا وه : امهد 0 0 املا نام نأ: لضاخل وار انإ نه ناتكلا اذن ىف ءان كك

 ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت هللا نيب دقو (بارش هنم مكل) هلوقب دارملا وهو « ىح لكلو انل ابارش ىلاعت
 (ىح ءىش لك ءاملا نم انلعجو) لاقف ةليلج ةمعنلا هذه نأ

 نوكي دقو هنم نوكي دق نولوقت وأ , رطملا نم الإ سيل قاخلا برش نإ نولوقتفأ : ليق ناف

 ؟ ضرالا زغعق: ىف دوجوملا ءادلا ؤهواةريغ نم

 . هزيغ نم برشن نأ فني ملوتانإا رق راطملا نأ نب لاس ئحاقلا ثايب

 نال رصحلا ديفي (بارش هنم ,كل) هلوقنأل ؛ رصحلا ىلع لدي ةيآلا رهاظ : لوقي نأ لئاقلو

 . هررتغ نم اال ةنما هانعم

 نكسي رطملا ام ةلمج نم ضرالا تحت بذعلا ءاملا نوكي نأ عنتميال : لوقنف اذه تبث اذإ

 (نكرألا ىف ةانكمأف 1 ءاه.ءامملا نم انلزتأو) نيموملا ةروسف لاعت هلؤق هلع للانلاو كاف

 هايملا نم ىناثلا مسقلاو « رطملا ءام ةلمج نم نوكي نأر حبلا وهو بذعلا ريغ ىف اضيأ عنتمبالو
 (نوميست هيف رج هنم 7 هلوقب ةراشالا هلإو تابنلا نيوكتل اببس هللا هلعجام.ءامسلا نم ةلزانلا

 : ثحايم هيفو ةيآلا رخال

 ناكول حصي امنإ اذهو , ةنكم رجشلا ةماسأ نأ ىضتقي ةيآلا هذه رهاظ («لوآلا ثحبلاإ)

 :.نالوق انههو « بشعلاو لكلا رجشلا نم دارملا

 : دشنأو رجش وهف ضرألا ىلع تبثام لك: جاجزلا لاق «لوآلا لوقلاإل

 رجشلا زع اذإ محللا اهمعطي

 رجشلانم دارملا ةيآلاهذهىف ةبيتقنيالاقو « ضراآلا تبدجأ اذإ نبللا ليخلا نوقسي مهنأ ىنعي

 . ةلكشلا ىدز .كمم .هلافرجبشلا نمدا ولك امال ةمركع ثم دس قو: زكا

 نم مجنيام مجنلا نم دارملاو (نادجسي رجشلاو مجنلاو) لاق ىلاعت هنإ : لوقي نأ لئاقلو

 رجشلا فطعابلف ةلخجابو ء نورسفملا لاق اذكه ؛ قاس هل مريس نب و« قاسهل نيل طمااكطرأللا

 روبشم دضلاب و عونلا ىلع سنجلا فطع نأب هنع باجي نأ نكميو : امهنبرياغتلا ىلع لد مجنلا ىلع

 ضعبلاب مهضعب تاوصأ طلتخا اذإ موقلا رجاشت : لاقي ؛ طالتخالاب رعشم رجشلا ظفلف اضيأو

 لصاح طالتخالا ىنعمو (مهنيب رجش امف كومكحيىت-) ىلاعتلاقو تطاتخا اذإ حامرلا ترجاشتو

 . هيلع رجشلا ظفل قالطا زاوج بجوف : الكلاو بشعلا ىف

 ةجاح الف ريدقتلا اذه ىلعو ءرأ ايكلا راجتالا قرو ىعر ىلع ردقت لبالا نأ ماتا لوقلا 9

 .:لونألا لوقلا فانك ذاق ل

 «19-- ركن 60د



 هيلا باري هم عل. ءام ءانملا نإ لزنأ ىذلا وهو ىلاعت هلوق اقلب

 هر 7 و مقاس اس مو - مج ا

 ١ْ« »نلوميسلا هيفرتض هبه و ارش 0 ءامءآمسلام َلَونَأ ىذلا وم
 ه-_- 2ص

 اا 6 يش د 6/7

 هن سس سس 9 ع دل 2

 نرد نوركمت كَ ةيآل كلَ

 أ ا رم ىلاعت هنأ 0 0 0 00

 حيحصلا بهذملاو قحلا نيدلا نيبي نأ مركلاو لضفلا بسحب هلا ىلع دارملا نأ انباحأ باجأ

 . ملعأ هللاو ؛ دارملاوه اذهف بجاو ريغ كلذف لالضالاو ءاوغالا ةيفيك نيبي نأ اماف

 امو ؛ رافكلا ةياده ءاشام ىلاعت هنأ لع لدي (نيعمجأ ىادهل ءاش ولو) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا

 : هانعم (مادهل ءاشولو) هلوق هريغ ءىش ءافتنال ءىش ءافتناديفت (ول) ةملكنآل ؛ نامبالامهنم دارأ

 كلذ, ١ مادهزام موج: الف هتان اذه ءاش ام كامن هنأ دف: 'كلذو ٠ كادهل مكتياده ءاش ول

 . دوصقملا ىلع لدي
 نأ ىلع لدي اذهو . كادهل نامبالا ىلإ مكتجلي نأ ءاش ول دارملا نأب هنع مصألا باجأو

 . لصحت مل ءاجلالا ةئيشم

 كلذ لعفيال هنكسل باوثلا لين ىلإو ةنجلا ىلإ ىادهل ءاش ولو : ىنعملا نأب ىنابجلا باجأو

 . نيفلكملا عيمج رودقم هنال ء ناميالا ىلإ ىدحلا هب درب ملو . هقحتسي نمالإ

 هلآ االإ ١؛ لضفتلا لييسر لع ءادتيإ ةنجلا نإ مكادهل ءاش ولو : دارملا لاَقَف مهضعب تاغلأر

 لدعأ نمو كزانملا,كلتب زافإ اهب كش نفا « نيباو ةلداآألا, نم تصن ام, ةميظغلاا ةلزيبلل كف رع ىلاعت

 ١ ملعأ هللاو ىاذعلا ىلإ ازاص ور هتاف ابن

 . ةداعألا ىف ةدئاف الف باوجلا عم اراوطأو أرارم اهانركذ دق تاملكلا هذه نأ ملعاو

 هب مكل تبني نوميست هيف رج هنمو بارش هنم كل ءام ءامسلا نم لزنأ ىذلا وه ىلاعت هلوق

 4« نوركفتي موقل ةيال كلذ ىف نإ تازغلا لك نمو بانعالاو ليخنلاو نوتيزلاو عرزلا

 ىلع لالدتسالا ىلاعت هللا ررق ايلف , تابنلا ناويحلا دعب ىلفسلا ملاعلا ماسجأ فرشأ نأ للعا

 دوجنا) لغالالنتنالا زكا ةيآلا هذه ى:ةعتأ ,.تاناوخلالاوحأ تئاجغي ميكحلا عناصلا دوجو

 . تابنلا لاوجأ| كتاجن ميكحلا عناصلا



 - ةيآلا «ليبسلا دصق هللا لع و» ىلاعت هلوق

 ش رق ها ها هارد 2 عع 2س د م ا 2 0 200

اج ابنمو ليسلا دصقهّلل ىللعو
و نيعمجأ مك ادهل اع ولو رئ

 ذ

 نم ثلاثلا مسقلا قب ىرورض ريغ اعافتنا اهب ناسنالا عفتني ىتلا تاناويهلا لاوحأ : ايناثو

 قلخ و) لاقف لاجالا ليبس ىلع اهركذف بلاغلاف امم ناسنالا عفتني ال ىلا ءايشالا ىهو تانا وحلا

 ضاخولو ءاصحالاو دحلا نعةجراخ ةريثك اهماسقأو اهفانصأو اهعاونأ نآل كلذو (نوملعت الام

 ناكف رحبلا ف ةرطقلاك ةريثكلا تادلجملا ةبتكدعب روكذملا ناكل اهلاوحأ بئاخي حرش ىف ناسنالا

 لتاقمو ءاطع ىورو « ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا ركذ م لامجالا ليبس ىلع اهركذ لاوحاأللا نسحأ

 نيضرأالاو عبسلاتاومسلا لثم روننم ارهن شرعلا نيمب ىلع نإ : لاق هنأ سابع نبا نع كاحضلاو

 هرون ىلإ ارون دادزيف لستغيو رحس لك مالسلا هيلع ليربج هيف لخدي ةعبسلا راحبلاو ؛ عبسلا

 لخدي كلم فلأ اذكو اذك هشير نم عقت ةطقن لك نم هللا قلخيف ضفتني م ؛ هلاج ىلإ الامجو

 ىلإ هيلا نودوعيال مث ءافلأ نوعبس اضيأ ةبعكلا ىفو ؛ رومعملا تيبلا افلأ نوعبس موي لكمهنم

 . ةعاسلا موقت نأ

 «نيءمجأ كده ءاش ولو زئاج اهنمو ليبسلا دصق هللا ىلعو ل ىلاعت هلوق

 هذه تركذ امنا ىأ (ليبسلا دصق هللا ىلعو) لاق ديحوتلا لئالد حرش امل ىلاعت هنأ ملعا

 ةنيب نع ىح نم ىحبو . ةنيي نع كله نم كلبل ةلعلل ةلازإو رذعلل ةحازا اتحرشو لئالدلا

 ْ : لئاسم ةيآلا ىفو

 اذإ دصاقو دصق قيرط : لاقي قيرطلا ةماقتسا دصقلا : ىدحاولا تلاق «ىلوألا ةلأسملاإ

 مث , ليبسلا دصق نايب هللا للعو :ريدقتلاو ء فذح ةيآلا ىفف اذه تفرع اذإ ؛ كبولطم ىلإ كادأ

 اهتفو)ةلوقا ىف ةياتكلا و قملا نع ناملا' ةغللا ىف وجلا قم لئاملذاع ىأ (تتاج اور كف

 قحلل دصاق ريغ راج وهام ليبسلا نمو ىنعي زاجحلا ةغل ىف ةثئؤم ىهو ٠ ليبسلا ىلع دوعت (رئاج
 . ملعأ هللاو . لالضلاو رفكلا عاونأ وهو

 نيدلاىلإ ةيادهاو داشرالا ىلاعت هللا لع بحب هنأ ىلع ةيآلا تلد ةلزتعملا تلاق 4 ةيناثلاةلأسملاإ)
 ىلاعت لاق بوجولل «ىلع» ةملكو (ليبسلا دصق هللا لغو) لاق ىلاعت هنآل ءراذعالاو للعلا ةحازإو

 « هنع هدصيالو هيوغيالو ادحألضيال ىلاعت هنأ ىلع ًاضيأ ةيآلا تلدو (تيبلا جح سانلا ىلع هتلاو)
 هيلعو : لاقوأ اهرئاج هيلعو (ليبسلا دصق هللا ىلعو) لاقل لالضلل العاف ناكول ىلاعت هناآل كلذو

 لاقل هيلع هنأ ليبسلا روجيف لقي ملو : هيلع هنأ ليبسلا دصق ىف لاق لب كلذك لقي مل اسلف رئاجلا



 هيلا «نوبلعت الام قلختو » ىلاعت هلوق 172

 هرك ذي مل ثيحو « ركذلاب ىلوأ ىنعملا اذه ناكل ازئاج لبخلا محل لكأ ناك ولف « بوكرلا ةعفنم نم

 هنإا: لاف رخآ هج نم لالدتسالا اذه ىوقي نأ: اضيأ نمو «هلك |: ميرحا هنأ الع ىلاعت هللا

 لكلا زوجبال نأ ىضتقيف . رصحلا ديفتةملكلا هذهو (نولكأت امنمو) ماعنالا ةفص ىف لاق ىلاعت

 مالكلا اذهدعب ىلاعت هنإ مث « رصحلا اذهىضتقمب ليخلا مخ لكأ مرح نأ بجوف : ماعناألا ريغ نم

 ماعناألاب ةصوصخ لك ألا ةعفنم نأ ىضتقي اذهف . بوكرلل ةقولخم امتأركذو ريما ولاغبلاو ليخلاركذ

 (اهوبكرتل) هلوق نأ وهو ثلاث هجونم ةيآلا هذه. لالدتسالا نكميو ؛ءايشألا هذهىف ةلصاح ريغو

 (كاهلكأ لح قلَوا ؛ ةنرؤلاو كوك زل دوه.ةثالثلا:ءانش الا ذه قلخ نم دزولطقللا مام نأ ىتقتَس

 زاوج جر+ ذي و : ادوصقماضيأ اهلكأ لحذاك لب ٠ بوكرلا وه اهقلخ نم دوصقملا مام ناك

 . دوصقملا ضعب ريصي لب . دوصقملا مامن نوكي نأ نع اهبوكر

 هذه لكأ ميرحت ىلع ةيآلا هذه تلد ول : لاف نسحلا ةياغ ىف باوحي ىدحاولا باجأو

 كلذك رم الا ناكولو « ةيكم ةروسلا هذهنأ لج ال ةكم ىف امولعم اهلكأ ميرحت ناكل تاناويحلا

 نآأل « الطاب رببخ ماع تمرح ةيله الا رملا مول نأ نيثدحلاو نيرسفملا ةماع لوق ناكل

 اذهو . ةدئاف ةهبشلا هذهب ميرحتلا اذه صيصختل قبب مل مويلا اذه لبق الصاح ناكامل ميرحتلا

 . نيتم نسح باوج
 ةيالاهذهرهاظب اوجتحا . حلاو ملاصملاب ةللعم ىلاعتهللا لاعفأ نأب نولئاقلا «ةثلاثلا ةلأسملا))

 هانلزنأ تاتك ) هلوق هريظنو ٠ ةينالفلا ةعفنملا لج ال ةقولخ تاناورحلا هذه نأ ىضتقي هناف

 (نودبعيل الإ سنالاو نجلا تقلخ امو) هلوقو ( رونلا ىلإ تاسلظلا نه سانلا جرختل كيلا

 . مولعم هيف مالكلاو
 را لانيلاو ليحل, ىلخ لاعت هنأ ةمالا ىعم ناك البلوش نأ ئاقل «ةعبارلا ةلأسملا)

 ؟ ةرايعلاهذه كرترلو مكل ةنيز اهلعجيلو اهوبكرثل

 ةريتعملاروم الا دحأ اهب نيزتلا نأ ىنعملا راصل ةرابعلا هذهب مالكلا اذه ركذول ىلاعتهنأ هباوجو

 قالخأ هذهو .ربكتلاو هيتلاو بجعلا ثروي ءىثثلاب نيزتلا نال . زئاج ريغ كلذو  دوصقملا ىف

 هذه ليصحتل تاناويحلا هذه تقلخ ىنإ لوقي فيكف اهنع رجزو اهنع ىهن ىلاعت هللاو ةمومذم

 ان اهلارامأ زو ءزتقسشملا و ءامعال زؤر لهتطشا وب كسفن أ نع اوعفدتف اهوبكرتل اهقلخ : لاقلب ىتاعملا

 ةرابعلا هذه رايتخا ىف ةدّئافلا وه اذهف ؛ تاذلاب دوصقم ريغ هنكلو ء رم الا سفن ىف لصاح وهف

 ايرورض اءافتنا اهب ناسنالا مفتني ىلا تاناويحلا لاوحأ الوأ ركذ امل ىلاعت هنأ لعاوي



 فكل ةيالا «ةنيزو اهر وبك رتل ريحلاو لاغبلاو ليخلاود ىلاعتهلوق

 اس ركش اس مس ل راه لذ ا ا

 «م) نولعت الام قلو ةنيذو هوك ريخلاو َلاَعبلاَوَلحْلاَو

 ءارقلا رثك أو . اهحتفو نيل سكب (نسف الا قش ل ؛ دالبلا هذه ىلا تناك ة كم لهأ رجاتم

 زئاج نيينعملا الك ىلع انهه ظفللا لمحو . ءىشلا فصن قشلاو ةقشملا قشلاو : نيشلا رسك ىلع
 ناك ءىشلا فصن ىلع هانلمح نإو . ةقشملاب الإ هيغلاب اون وكت مل : ىنعملا ناك ةقشملا ىلع هانلمح ناف

 ىلا قيقحتلا دنع عجريو مكندب نم وأ مجتوق نم فصنلا باهذ دنع الإ هيغلاب اونوكت مل : ىنعملا

 رخآ ىف اهفصو هنأ ل يلدب طقفلبالا (اهقلخ ماعنألاو) هلوقنم دارملا : لاق نم سانلانمو . ةقشملا

 . لبالاب الإ قيليال فصولا اذهو (هيغلاب اونوكست مل دلب ىلا مكلاقثأ لمحتو) هلوقب ةيآلا
 اهضعب و لكلا ىف ةلصاح عفانملا كلت ضعبف ماعن الاعفانم ديدعت تاياآلا هذه نم دوصقمملا : انلق

 هلوصح لثم ممغلاو رقبلا ف لصاح (لاج اهيف كلوز هلوق نأ : هيلع ليلدلاو . ضعبلاب صتخم
 : ملعأ هللاو : لبالا ىف

 نأ ىلع لدت ةيآلا هذه : اولاقف ةبآلا هذهب ءايلو"الا تامارك وركتم جتحا 4ة يناثلا ةلأسملاإب

 وتبثمو لاما ىلع لاقث الا لمحو ؛ سفن الا قشب الإ دلب ىلا دلب نم لاقتنالا هنكمال ناسنالا

 بعت ريغ نم ةدحاو ةليل ىفديعب رخآ دلب ىلادلب نم نولقتني دق ءايلو الا نإ : نولوقي تاماركلا
 تاماركلاب لوقلا لطب املو : الطاب نوكيف ةبالا هذه فال ىلع كلذ ناكف ؛ ةقشم لمحتو

 ::قرفلاب لئافأل هيل رولا ام ق اب لوقلا لظ ةروضلا هده

 . ملعأ هللاو ٠ تاماركلا عوقو ىلع ةلادلا ةلد الاب ةبآلا هذه مومع صصخت انأ : هباوجو

 « نوملعتالام قلخيو ةنيزو اهوبك رتل ريملاو لاغبلاو ليخلاو ) ىلاعت هلوق

 تاجاحلاو ةيرورضلاعفانملا ىف اهب نانالا عفتني ىتلا تاناويحلا عفانم ركذ امل ىلاعت هنأ معا

 لاقف ؛ ةيرورضب تسيل ىلا عفانملا ىف ناسنالا اهب عفتني ىتلا تاناويحلاعفانم هدعب ركذ ةلصأالا

 لئاسم ةيالافو (ةنيزو اهوبكرتل ريجلاو لاغبلاو ليخلاو)

 اذكل ماعن الاقلخو ىأ ؛ماعن الا لع فطع (ريماو لاغبلاو ليخلاو) هلوق «ىلوألا ةلأسملا إل

 دقل ؛)ىلاعت هلوق هريظنو « ةنيز اهقلخو ىأ (ةنيزو) هلوقو . بوكرلل ءايشآلا هذه قلخو ءاذكو

 (ةنيزو) هلوق بصن : جاجزلا لاق . اظفح اهانظفحو : ىنعملا (اظفح و حباصمب ايندلا ءامسلا انيز

 . ةنيزلل اهقلاخو : ىنعملاو . هل لوعفم هنأ لع

 ظظعأ لكألا ةعفنم اولاقف ؛ ةيآلا هذبب ليخلا مول ميرحتب نولئاقلا جيتحا يةيناثلا ةلأسملاإ)



 ةيالا «هيغلاب اون وكت ملدلب ىلإ كلا مث أل محت و :ىلاعتهلوق "0

 (نولكأت اهنمو) هلوق 4 ةثلاثلا ةعفنملاوإ)

 امير نمل [كورادق دانا كا نكمل "عقيل وأ رطحلااًفح (ناولك أت اونم وز هلو": (ليك"ناغ

 ؟ ركذلا ىف هتعفنم رخأ ملف . سبللا ةعفنم ىلع ةمدقم لكألا ةعفنم اضيأو

 فاران ول انا ىف قاتلا هدمت ىدلا/ الضال اوهءازنم اك الا نإ-: لوألا قع كبارا !انلق

 | دكنفتلا ىرجب ىراجلاكو . داتعملاريغ هبشيف . رحبلاو ربا دصو طبلاو جاجدلاك اهريغ نم لكألا

 اضيأو « اهنماهنولكأت ىتلا راقلاو بحلاورقبلاب نوثرحت مكنأل اهنم مكتمعطأ بلاغ نأ اضيأ لمتحيو

 . مكتمعطأ عيمج اهب نورتشتو . اهدولجو اهجاتنو امنيا اربد لانكا نواتكم

 . ركذلا ىف هيلع همدق اذهلف ؛ موعطملانم ءاقب . ”ك أ سوبلملانأ : ىناثلا لاؤسلا نع باوجلاو
 نم ةلصاخلا عفانملا امأو . ماعناألا نمةلصاحلا ةيرورضلا عفانملا ىهةثالثلا عفانملا هذه نأ ملعاو

 : روماف ةيرورضب تسيل ىه ىلا ماعنالا

 در ةحارالا (نوحرست نيحو نوحبرت نيح لاجاهف مكلو) ىلاعت هلوق ىو آلا ةعفنملا ١

 اهوجرخأ اذا احرس مهلبإ موعلا 00 لاقيو « اليل هيلا ىوأت ثيح اهحارم ىلا ىثثعلاب لبالا

 رثكو ثيغلا طقس اذا عيبرلامايأ نوكتتام رثك أ ةحارالا هذه : ةغللا لهأ لاق . ىعرملاىلا ةادغلاب

 . تقولا كلذ ىف معنلا نوكي ام نسحأو « ةعجنلل برعلا ا

 هال كلت دع تنير ةادعلاب اه رار | مل نابحجو راذا عارلا نأن ا لمجتلا هجاوزتأ ملعاو

 ببسي سانلا دنع مبعقو مظعو اهمابرأ تحرفو ؛ءاغرلاو ءاغثلا اف بواجتو « ةينفاالا حيرستلاو

 . امل نيكلام مهنوك

 ؟ حيرسنلا ليع ةحارالا تمدق مل : لبق ناذ

 تعمتجا م . عورضلا ةلفاح نوطبلا ىألم لبقت اهن ال . رثك أ ةحارالا ىف لامجا نادل« انلق
 نبللا ةمداع ةعئاج جرخت ىعرملاىلا اهج ورخ دنع اهناف ؛ حيرستلا فالخ اهله ال ةرضاح ٌرئاظنلا ىف

 . ميرستلا ىف هنم رثك أ ةحارالا ىف لاما نأ رهظف ,راشتنالاو قرفتلا ىف نذخأت مث

 مكبر نإ سفن الا قشب الا هيغلاب اونوكست مل دلب ىلا مكلاقثأ لمحتو) هلوق 4 ةيناثلا ةعفنملاو ١

 : ناتلاسم هيفو (ممحر فؤرأ

 . سفن الاقشبالا هيغلاب اونوكت مل رفا-ملا عاتم وهو لقث عمج لاقث الا (ىلو الا ةلأتسملا )

 اذه.: ىدحاولالاق : رصم ىلاوأ . ماشلا ىلاوأ . نعلا ىلا وأ . ةنيدملاىلا ةكم نم ديرب : سابعنب لاق

 نال ءدالبلا هذه سابع نبا صخو مكيلع قشل لبا ريغ ىلع هغواب متفلكت ول دلب لكدارملاو هلوق



 ففي ةيالا«نولكأت اهنمو عفانمو .فدايف لو م

 00 ناحل دعب ىلفسلا ملاعلا ف ةدوجوملا ماسجالا كرد 1 ملعا (ىوآلا ةلأ ملا

 مث ؛ بضغلاو ةوهشلاو . ةنطابلاو ةرهاظلا ساوهلا ىهو . ةفيرشلا ىوقلاب اهبصاصتخال تاناويحلا

 : لوآلا مسقلاو .كلذك نوكي الاء اهنمو ءاهب ناسنالا عفتنيام اهنم : نامسق تاناويحلا هذه

 نورك .ناوتح. 16 3 لتاو تاناولا قرقأ ناننالا را ال هنزل راقلا 20

 ىذلا ناويحلاو : لوقت مث . هريغ نم فرشأو لمكأ نوكي نأ رثك أو . لك أ هب نانالا عافتتا

 امباو ؛كلذك نوكيال وأ سبللا و لك ألا ثم هتشيعم تايرورضفف هب عفتني نأامإ هيناسن ال | عضتني

 مسقلا اذهو . ىناثلا نم فرشأ لوآألا مسقلاو ءاهريغو ةنيزلا لثم ةيرو رض ريغ رومأ ىف هب عفتني

 (,5ل اهقلخ ماعنالاو) لاَقف . ةيآلا هذه ىف هركذي هللا أدب ببسلا اذهلذ « ماعنالا وه

 دقو ؛رقبلاو . لبالاو . زعملاو . نأضلا : ىهو ةينامثلا جاوزألا نع ةرابع ماعنألا نأ 00

 اذهعقيام رثك أو : فاشكلابحاص لاق ؛ منْغلاو . رقبلاو . لبالا : هل الث مامنألا :ا :

 رمقلاو) ىلاعت هلوةك رهاظلا هرسفي رمضمب اماصتناو ةبوصنم (ماعنالاو) هلوقو' 0 ظفللا

 مث :ىدحاولا لاق . ماعناآلاو ناسنالا قلخ ىأ . ناسنالا ىلع فطعي نأ زوحبو ( لزانم هانردق

 مامب نوكي نأ اضأ زوو (هفد اف ك١ لاق ادي مث ( اهقلخ ماعنالاو) هلوق دنع مالكلا

 نوكينأ نيهجولا نسحأ : مظنلا بحاص لاق (ءفد اهيف) لاقو أدتبا مث (مكل) هلوق دنع مالكلا

 ايف مكل ريدقتلاو ( لامج اهيف كلو ) هلوق هياع فطع هنأ هيلع ليلدلاو ( اهقلخ) هلوق دنع فقولا

 . لامج اهف كلو فد

 ملعاو . عفانملا كلت ديدعتي هعبتأ نيفلكملل ماعناآلا قلخ قل هاك د اذ لاح أ 4« ةيناثلا ةلأسملا)

 'ء . ةيرورضل عفانملاركذي أدب ىلاعت هللاو  ةيرورض ريغ اهنمو . ةيرورض اهنم معناا عفانم نأ
 اهفاوصأ نمو) لاقف ىرخأ ةيآىىنعملا اذهركذدقو (فداهيف مكر هلوق «ىلوألا ةعفتملاف)

 : ىعمضاللا لاق ؛.ةينك إلا نم.هي اندتنياما ةغللا لهأ دنع قدلاو ( اهراعشإر اهراناناا

 حرطب (فد) *”يرقو:.هنك ىءىأ «طتاخلا اذه فد قدا : لاك .ةيوحملا فدا نر

 . ءافلا ىلع اهتك رح ءاقلإو ةزمهملا

 اهلسن نع ىلاعت هللا ربع امتإو ؛ اهردو اهلسن دارملا : اولاق (عفانمو) هلوق 4 ةيناثلا ةعفنملاول

 لكلا ىفهب عفتني دق ردلاو لسفلانآل : معالا فصولا ىلعلادلا ظفللا وهو ةعفنملا ظفلب اهردو

 ةلمج نع ربعف تايرورضلا رئاسو بايثلاب لد ناب هب عفتتب دقو ٠ دوقنلاب عيبلا ىفهب عفتني دقو

 . لكلا لوانتيل عفانملا ظفلب ماسقأللا هذه



 آلا « ركل اهقلخ مامنالا و» ىلاعت وق م

 2503 نمو عفاَسَو هفدايف ل تل ءعؤَ

 3 د لإ ! مكلاقنأ لمحت نوح َرسَتَنيَحَو َنوحبرت َنيِحْلاَمَج
 ده | ها تفاح 0

 1١, ميحر ىف رو مكبر نإ سفنالا قشب الإ هلغلاب

 بسحب اهفراعم ىلإ اهتالاهج نمو اهتالاك ىلإ امناصقن نم حاورألا فن مكح راتخم هلإ رييدتب

 اذاف ةفطن نم ناسنالا قلخ) ىلاعتو هناحبس هلوق _.مم دارملا وه اذهف ؛ رايتخالاو ةمكحلا

 (نيبم مسخ م

 . ةارشكا هج ول هطنتلا كتكفأ ةفيفدلا ,ةذها كف رغ'اذإأو

 ى ةروث ذم ةريثك تاريغت ةطساوب ةفطنلا نم ناسنالا قا اعإ ىلاعت هنأ ((ةيناثلا ةلأسملا)

 رارق ىف ةفطن هانلعج م نيط نم ةلالس نم ناسنالا انقلخ دقلو) ىلاعت هلوق اهنم زيزعلا نآرقلا

 اذاف) هلوقو.« تايالارئاس ىف روكاذم ءاصقتسالا كلذ نأ لجأل انهه رصتخا ىلاعت هنأ الإ (نيكم

 : ناثح هيف (نييم ميصخ وه

 كمصاخب ىذلاكميصخ : ةغللا لهألاق . مصاخلا ىنعمب ريصخلا : ىدحاولالاق 4« لواآلا ثحبلا إل

 بيرشلاو ليك آلاو  رشاعملا ىنعمب ريشعلاو . بسانا ا ىتعمب بيسنلاك فورعملعافم ىنعمب ليعفو
 (نومصخب هو مهذخأت) ةزمح ةءارق هنمو ؛ مصتخاىنعمب مصخم مصخنم العافريصخ نوكي نأزوحيو

 نع لداجم قبطنم وه اذاف : امهدحأ : ناهجو (نيبم يصخ وه اذاف) هلوقل « ىناثلا ثحبلاإل

 نأ : هنم دوصقملاو . ةكرح الو هل س>ال ادامجو . ةرذق ةفطن ناكنأ دعب موصخلل عزانم ؛ هسفن

 ميلع ميكح ريدم رييدتب الإ لصحمال ةفيرشلا ةيلاعلا ةلاخلا هذه ىلإ ةسيسخلا ةلاحلا كلت نم لاقتنالا

 هنم ضرغلاو (ميمر ىهو ماظعلا ىحب نم) لئاق . هقااخ ىلع هير مصخوم اذاف : ىناثلاو

 لاو | ةرلا و ١ همكنلا نأ ىت ىف ىداعاو ٠ لهللاو ةحافولا ىف طارفالاب ناسنالا فصر

 ريرقتلال « يكحلا عناصلا دوجو ىلع لالدتسالا هجو ربرقتل ةروكذم تارآلا هذه نآل « قفوأ

 . نارفكلاو رفكلا ىف ممدامتو ساناا ةحاقو

 نوحرت نيح لامج ايف كلو نولكأت اهنمو عفانمو .فد اهيف ,كل اهقلخ ماعناألاو ل ىلاعت هلوق

 (ميحر فؤرا مكبر نإ سفنالا قشب الإ هيغلاب اونوكت مل دلب ىلإ مكلاقثأ لمحتو نوحرست نيحو
 من1 1 .
 .٠ لئاسم ةشو



 ال ةيآلا «نيبم مصخ وه اذاف ةمطن نم: ناي زالا قلخ» ىلاعت هلوق

 ةهاملاو 117 ةفلتتم ءارجأ نع 00 مسج ةفطنلا : لاقي نآوهو (ىناثلا سلا امأو)

 مكحراتخم لعاف ريبدتب اهنم ندبلا دلوت نوكي نأ بحب هناف ء كلذك رمالا نوكي نأريدقتب : لوقف

 : هوجو نم هنايبو

 ةدوجوملا ءازجاللا تناك كلذك ناكاذإو ٠ ةلاحتسالاةعيرسةيوطرةفطنلانأ (لوالاهجولا)

 ءزجلاو ٠ لفسألا ىف هلوصح نكمي غامدلا ةدام وه ىذلا ءزجلاف « ةبسنلاو عضولا ظفح ال أمف

 ءاضعأ توكنال نأ بجو ,كاذك رمآألا ناك اذإ و . قوفلا ىف لصح دق كلقلا ةدام ره ىذلا

 ثودحنأ انيلع . كلذكرمآلا ناك تيحو . ايرثك أال وامتاد ارمأ نيعملابيترتلا اذه لع ناويحلا

 يكحلا راتخلا لعافلا ريبدتب الإ سيل صاخلا بيترتلا اذه ىلع ءاضعألا هذه

 بحب هنأ الإ مئابلا فات ءازجأ نم بكم مسج اهنأ ريدقتب ةفطنلا نأ « ىناثلا هجولاوإ

 مالا كاك اذإو «لظيس ان هش قايم دبعاو ل نرك ءارجأ لإ 3 لاش 1

 ةركلا وه هلكش نوكينأ بحي طئاسبلا كلت نمدحا ولك ناكل ةيعيبط ةوقاحلريدملان اكو لف ءكلذك

 رمآلا نكي مل ثيحو ؛ ضعب ىلإ اهضعب ةمومضم تارك لكش ىلع ناويحلا نوكي نأ مزلي ناكف

 كلت نآل , كالفآلاو مجيآلا 0 أ نيل تاناويكلا ناديار دم نأ انلع كاد

 وه اذه . بولطملا وهو. ميكح راتخم لعاف تاناويحلا نادبأ ريدم نأ اندلعف ؛ ةبءاشتم تاريث أتلا

 قلخ) ىلاعتو هناحبس هلوق نم دارملا وهو . راتخلا هلالا دوجو ىلع تاناويحلا ناديأب لالدتخالا

 ةناسالا لا لارج ميكحلا راتخلا عناصلا دوجو ىلع لالدتسالا امأو (ةفطن نم ناسنالا

 : لئاسم هيفو (نيبم مصخ وه اذاف) هلوق نه دارملا وهف

 ةرطفلا ل وأ ىف ةناسنالا سوفنلا نأ 6 ءرقتو لالدتسالا هج و ناس ىف لوألا ةلأسملا)

 ةضيبلارشق نم جرخم اك ةجاجدلادلو نأ ىرتالأ . تاناويحلارئاس سوفن نم ةنطفوءاكذو امهف لقأ

 ءاذغلاو هقفاوي ىذلا ءاذغلا نيب زيمب و « ملا ىلإ .ىجتليو ةرهلا نمبربهف قيدصلاو ودعلا نيب زيمي

 قيدصلاو ودعلا نيب ةتبلازيمبال ؛ مأللا نطي نع هلاصفنا لاح هناف ناسنالا دلو امأو هقفاويال ىذلا

 تاناو.حلارئاسزم ةنطفلقأوالاح- صقنأ ثودحلا لوأىف ناسنالان أر هظف ؛ عفانلاو راضلا نيبالو

 ضرالاوتاومسلا ةحاسم لع ى وب ثيحبر يصيو همهفمظعي و هلقع ىوقي هربك دعب ناسنالا نإ 7

 تايكلفلاوماسجألاو حاورألا نمتاق واخلا فانصأ ةفرعم للعو هتافصوهللات اذ ةفرعم لعىويو

 لك ىف ةديدشلا تاموصخلاو .ىلاعت هللا نيد ىف ةيوقلا تاهمشلا داربإ ىلع ىوقيو تايرصنعلاو

 نوكي نأو دبال . ةطرفملا ةسايكسلا هذه ىلإ ةطرفملا دالبلا كلت نم ناسنالا سفن لاقتناف بلاطملا - '

 6١١9 رخف هد



 ةيآلا 6« نيم [ماعج ره اذافأف ةفطن د ناسنالاقلخ» نلاع 0 الفغ

 مى ع م سارا | 200

 «(2 دل ا ةَمَط ن ند + ناسنالا َقلَخ

 هسفن هناحبس هللا هزنف  ةيلزأ ضرالاو تاومسلاو « ةمدق ماسجألا : لوي نم لوق لاطإإ انهه

 . ملعأ هللاو مدقلاو ةيلزآلا ىف هريغ هكراشي نأ نع

 « نيبم ميصخ وه اذاف ةفطن نم ناسنالا قلخ إل ىلاعت هلوق

 لالدتسالاىلاعت هتلاركذ ايلف  ناسنالاوه بك اوكلاو كالفالادعب ماسجاألا فرشأ نأ ملعا

 . ناسنالاب بولطملا اذهىلع لالدتسالا ركذب هعبتأ «كالفألا مارجأب مي كلا هلالا دوجو ىلع

 11 01 1هنطلا ناش قلخر لاعت ةلوقف ةرسفاو ندي نم كفارم ناس الا نأ ملعاو

 لالدتسالا ىلا ةراشا (نيب» ميصخ وه اذاف) هلوقو ؛ميكحلا عناصلا دوجو ىلع هندبب لالدتسالا

 : ميكحلا عناصلا دوجو ىلع هسفن لا رح

 سحلابسح ءازجألا هباشتم مسج ةفطنلانأ كشال : لوقن نأهريرةتف (لوآلا قيرطلا امأإب

 0 | رد اا هلال كلذ ر ( ةمفحلا ف ءارج الا فلتغ هنإ لوق رم ءاطالانم نأالا ءةدقاشملاو

 مضه قورعلاىفو . ناث مضه دبكلا ىفو لآ مضه ةدعملا ف هل لصحي ءاذغلا ناف « عبارلا مضحلا ةلضف

 ىلإ ءاذغلا ءازجأ ضع, لصو تقولا اذهؤف . عبار مضه ءاضعألا رهاوجىلإ هلودو دنعو . ثلاث

 دنعماهريغو قورعلاو بصعلاو محللا ىف لوقلا اذكو « ةميظعلا ةعيبطلا نم رثأ هيف رهظو مظعلا

 . ةفطنلاوه كلذو « ءاضعألا ةلمج نم ناب وذ لصح ةوبهشلا ناجيه دنع ندبلا ىلع ةرارلا ءاليتسا

 . عئابطلاو ءازجالا فلتخم امسج ةفطنلا نوكت ريدقتلا اذه ىلعو

 هلا ف ءارح كلا اثم( نركت ىدرأ امإ اهنفن ىف. ةفطنلا ,ل وهف اذه تفرع اذإ

 ندبلا داوتل ىضتقملا نوكي نأ رحب مل لوآلاوه قحلا ناك ناف ؛ اهيف ءازجاأللا فاتخيوأ ؛ ةيهامللاو

 باحيالاو تاذلاب اهريثأت ةعيبطلا نأل «٠ ثمطلا مدو ةفطنلا رهوج ىف ةلصاحلا ةعيبطلا وه اهنم

 اهلك نوكي نأ «تجحو ,ءازجاللا ةيباشتم ةدام ىف تلمع اذإ ةيعيبظلا ةوقلاو,: زايتخالاو رييدتلابال

 ةقلاو ةعطا اهاكشإ نوكت نأ تحب : طئاسبلا موق ىف اولوع فرحلا اذه ىلعو ؛ ةركلا وه

 نكي مل ثيحو . ةركلا اهلكش ناك نأ كج ول ةعببطلا وه ةفطتلا نم نازويك اذا ودل ىضتقلل) ناك ولف

 رم اح لحاف لي ةيطلا رع يل ةناوحلا نادبالا تود ىدتتملان) الع «كلذكرمأللا

 .. رايتخالاو نييدتلاو ةمكملاب قلخ



 اننا يالا "< وك" سلا توما دوم

 ىلع جاجتحالا ىف قأ اذكا ١, لاعت هنالل كلذو )2 د هذه ىف روكذملا وه قدر طلا اذهو ء«نودالاف

 مث ؛ ناسنالا لاوحأب أب لالدتسالار كذب ىنث مث , ةيكللفلا ةيلاعلا مارجالا ركذب راتخلا هلالا دوجو

 نسخ مث , تاننلا لاوحأب لالدتسالا ركذب عبر مث « ناويحلا لاوس لول دتسالا كن

 ..نسحلا ةياغ ىف: نيترثلاراذهو « ةعيراألا رضانعلا لاوحأب لالدتسالا كذب

 : لوقنف ةمدقملا هذه تفرع اذإ

 تاومسلا ل اوجأب لالدتسالا ميكحلا هلالادوجو ىلع ةروكذملا لئالدلانم «لوالاعونلا)

 هلو5 ريسفت ف انركذ دقو "7 راع لاح قحلاب نضر الا و تاومبملا قاخ) لاف نتا

 ىلإ جايتحالا ىلع لدي هجو ؟نم قاخلا ظفل نإ (ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا هلل دما) ىلاعت

 راددمب ريدقتلا .:رع ةرامع قلخلا 0 لوقف 3 انهم هوجولا كلت ديعل نأ سايزلا 3 مكحلا قلاخلا

 ءامسلا مسخ هانتم مسج لك نأ لوألا ؛ هوجو نم تاومسلا ف لضاح ىمملا اذهو ترق

 صق الاودي ز الان ود نيعملاردةلاكلذب هصاصتخا ناك: ردقلاو مجحلاىف ايهانتم ناكام لكو « هانتم

 ثدخ وهذ ريغلا ىلإ ١ رقتفم ناأكاأم لكو 4 صصخيو ردهم نمد هأ لد اللؤ ا لكو 2ع راج ارعأ

 عمجباف هيفاني لزألاو « ريغلاب ةيقوبسملا ىضتقت ةكرحلا نآل « ةعنتم ةيلزألا ةكرحلا نأ وهو + :قلاثلا

 تثدحمم ؛لزالا ف ةمودعم تناكماسجألاو مارجألا نإ لاقي نأ امإ : لوقنف اذه تبث اذإ

 هراقا بجوف«ندقتو قاخ ةلعياموأ هلبقام نود اذملا كلذ نم ةكرملا تودخ؛ لوا اذ ركل

 قمع ف تك اضع ءاوجأ نم 53 هم كلفلا مستج نأ : كااقلا : هل صصخو قلاخو ردهم لإ

 نسل و حطس ل | ىف هلوصح لمعي ناك قمعلا 0 لصح ىذلاو 2( هحطس ٌّق اهضعبو كلفلا ار

 34 ردقملاو صصخلا ىلإ ردتفف دكا |ممأ نيعملا ةهعض وك ءزج لك صا ضخ ناك اذه تنل اذإو

 ىلاعت) هدعب لاق ضراألاو تاومسلا ثودح ىلع ريدقتلاو قاخلاب جتحا امل هناحبس هنأ معاو

 اميدق هنوك ىف اكيرش هلل اوتبثأ مهن اك ضرألاو تاومسلا مدقب نيلئاقلا نأ دارملاو (نوكر شيامع

 هلوق نم ةبولطملا ةدئافلا نأرهظ نايبلا اذ. و : وه الإ محدقال هنأ نيبو ٠ كلذ نع هسفن هزنف ايلزأ

 نآإل ؛ انهه ةملكلا هذهركذ نم ةبولطملا ةدئافلا ريغ ةروسلا َلْوَأ ىف (نوك رشي امع ىلاعتو هناحبس)

 دوصقملاو  مهنع باقعلا عفد ىف رافكلا عفشت مانصالا نإ : لوقي نم لوق لاطبإ كانه بولطملا



 هناا 6 ها قبلا ضرألاو دراما نج , للا موت 22

 هرث سيد

 مَن وكت مع لات ق وحلا َضرَأْلاَو ن كل

 اهيا « ةينادسجلا ةحصلا : نامسق اضيأ ىهف ةيندبلا تاداعسلا ئهو 4 ة يناثلا ةبترملا امأوإ)

 . ةيندبلا ةرشع عبسلا ىوقلا ىنعأ « ةيناويحلا ىوقلا

 : ناؤمق اضيأ ىهف « ةيندبلا ةيضرعلا تافصلاب ةقلعتملا تاداعسلا ىهو «ةثلاثلا ةبترملا امأوإل

 . دالزوالا لاح لاكو ..ءابآلا لاح لاك ىنعأ ء عورفلاو لوصأألا ةداعس

 ةلضفنملا رومآلا ببسب ةلصاخلا تاداعسلا ىهف بتارملا سخأ ىهو «ةعبارلا ةبترملا امأو)

 ةررويطيع (هاونا ةتيئاسفتلا لازوحلالا هاذ تاداعتسلاتتاازمت فر شأ نأ تيثف ؛هاجلاو لاملاىهو

 اورذنأ نأ).لاقف نيتولانيتاهلاجىلغأ انهههللاركذ ببسلا اذهلف ؛ ةيلمعلاوةب رظنلا ةوقلا تالاك ىف

 (نوقتاذ انأالإ هلإال هنأ

 (نوك رشي امع ىلاعت قحلاب ضرالاو تاومسلا قاخ ل ىلاعت هلوق

 (انأ الإ هلإال هنأ) هلوق نم دارملا ىهو « هتاذل قحلا ةفرعم نأ قبس امف نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 ؛« تاداعسلا علطمو . حاورالا حور (نوقتاف) هلوق نم دارها ىهو هب لمعلا لجل ريخلا ةفرعمو

 . هتكج وهتردقلاوو ىلاعتهلالاعناصلا دوج و ىلع لثالدلا ركذبهعبتأ « تاماركعااو تاريخلا عبنمو

 . تافصلا ىف وأ. تاوذلا ىف ناكمالا ةقيرطب كسلا | ! . تايملالا لئالد نأ انيب انأ لعاو

 تاوذلا.ف ثودحلاو ناكمالا عومجمب وأ تافصلافوأ تاوذلاف ثودحلا ةقيرطب كسقلاوأ

 هفيلط [كل ع !اوهيل قلزتملا الإ كت هبا تك قال وككذللل !قييرظلاو نا ةتسب قارظر 6 ةنهفر «تافضلا وأ

 كاباك نأ: امهتنجنأ'.: نيهخو ىلع عقي قيرطلا اذه مث . لاوحاللا تاريغتو تافصلا ثودح

 ؛ةرقبلا ةروس لوأ. ىف روكذملا وه قيرطلا اذهو ٠ ىنخاآلاذ نخألا ىلإ ايقرتم ربظالاذ ربظأألاب

 هجايت>ا ىلع. اليلد دحاو لك سفن لاو>أريغت ىلاعت لعخ (مكقلخ ىذلا مكبر اودبعا) لاق ىلاعت هناف

 نم نيذلاو) هلوقب ةراشالا هيلإو ٠ تابمآلاو ءابآلا لاوحأب لالدتسالا هبيقعركذ مث . قلاخلا ىلإ

 (اشارف ضرآأألا 2 لعج ىذلا) هلوق ىهو ٠ ضرألا لاوحأب لالدتسالا هبيقع ركذ مْ (ملق

 ةبترملا ف ركذ مث (ءانب ءامسلاو) هلوق ةعبارلا ةبترملاف 0 ءانلا نزاتتلا تاقأ :نضراإلا:نإأل

 نم هب ج تلف ل اسلم كنالبر لاق ننسزاألا ب اهلا بلك رتياوسإ ةدل وتل ]لزوج لميس

 ( اقزر تارغلا

 نودالا.ىلا. الزان فرشالاف فرشاألاب ىلاعت هللا جبتحي نأ (ةينآرقلا لئالدلا نم ىناثلا)
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 ىخو ىحولا كلذ نأب كلملا كلذ لعف كلملا ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ اذإ : لوقنف اذه تفرع اذإ

 اذإ كلملا اضيأو ؟هيلا قيرطلا فيكف ايلالدتسا نوكي نأريدقتبو . لال دتسااوأ :ىرووص مع هللا

 كاتو ىرورخض امجر اناطسشال اقداس 6 هنوك لوسرلا ملعف لوسرلا] ىحولا كإذ غلب

 ثحبلاب الإ لصحيال اب ملعلا مامت و « ةقيض تاماقم هذهف ؟هيلاقي رطلا فيكف ايلالدتسا ناكناف

 اذإ امأف . لوسرلا ىلإ ىحولا كلذ كلملا غيلبت ةيفيك و . هيلا هللا ىحو ةيفيكو كلما ةقيقح نع

 نآرقاا تايآ نال كلذو « ماظنلا لازو مارملا بعص ةفولأملا تاهلكلا ىلع رومألا هذه انيرجأ

 لدت مل نآرقلا تايآ نأ به : لوقن وأ ةكئالملا نم لصح امنإ ليزنتلاو ىحولا اذه نأب ةقطان

 . لقعلا ةمدب ىف مئاق كاذك رمآلا نوك لاهتحا نأ الإ كلذ ىلع

 بذكلا نع اموصعم: اًمداص مالا هيلع ليربج ند معنال : لوقتف اذه تفرع اذإو

 ملسو هيلع هللا ىلصص ادن نأ ىلع ةفوقوم ةيعمسلا لئالدلا ةحو . ةيعمسلا لئالدلاب الإ سيبلتلاو

 ؛ ناطيششلا لاعفأ رعو سيبلتلا نع أربم قحم قداص ليربج نأب ملعلا ىلع فقوتي كلذب ملعلاو

 هذه تلازىحولا ةقيقح|نفرعو ةوبنلا ةقيقح انف رع اذإ امأ .٠ بءص ماقم أذهف« رودلا مزأي ذئيحو

 ٠ ملعأ هللاو , ةيلكلاب ةببشلا

 نم حورلاب ةكسالملا لزني) هلوقب اهيلا رامشملاورلا نأ ىلع لدت ةبآلا هذه (ةءبارلا ةلأسملا))

 ةيرشبلا تاداعسلا بتارم نآل ؛ قح مالك اذهو (نوقتاف انأالإ هلإال) هلوق درجملالإ سيل (هرمأ

 مزاوللانمن وكت الىتلا ةيندبلا تافصلا : ةثلاثلاةبت رملاىفو « ةيندبلا : اهيناثو : ةيناسفنلا : اطوأ : ةعبرأ

 . ندللا نع ةلصفنملا رومالا ةعبارلا ةبترملا فو

 : امهادحإ : ناتوق امل سفنلا نأ ملعاف ؛ ةيناسفنلا تالامكلا ىهو 4ىلوآلا ةبترملا امأ)

 هملاو 4 وهالإ هلإال هنأ ةف رعم اهلكأو فراعملا كر . فراعملا لوصح ّق ةوهلا هذه ةداعسو

 ماسجأ ىف فرصتلل اهدادعتسا : سفنلل ةيناثلا ةوقلاو (انأ الإ هلإال هنأ اورذنأ نأ) هلوقب ةراشالا

 لامعألاب نايتالا ىف ةوقلا هذه ةداعسو « ةيلمعلا ةوقلاب ةامسملا ةوقلا ىه ةوقلا هذهو ماعلا اذه

 املو (نوقتاف) هلوقب ةراشالا هيلاو « ىلاعت هللا ةيدوبع وه ةحلاصلا لامعاألا فرشأو « ةحلاصلا

 (نوقتاف) هلوق هو ةيلمعلا ةوقلا تالاك ىلع (انأ الإ هلإال)
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 رهظف « ةيكلملا جوأ ىلإ ةيميهلا ضيضح نم لاقتنالا لصحي هبو « ةلفغلا مونو « ةلاهجلا ةدقر 7

 ظفل قلطأ ىلاعت هنأ كلذ ىوةياممو « ةلكاشملاو ةبسانملا ةياغ ىف ىحولا ىلع حورلا ظفل قالطا نأ

 هيلع ىسيع يلعو (كبلق ىلع نيمأآلا حورلا هب لزن ) هلوق ىف مالسلا هيلع ليربج ىلع حورلا

 ىمو باقلا ةاحامهدوجو ببسب لص> هنآل ؛قالطالا اذنهز حاميإو (هللاحور) هلوقفف مالسلا

 حورلاظ فل قالطإ نسحاناألف « ىعملا اذهل امهلعحورلا مساقالطإ نسح ايلف ؛ فراعملاو ةيادحلا

 .قكوأ كلذ ناك ليزتتلاو حاولا لع

 ءابلاو ؛ مالسلا هيلعلي ربجانهه حورلا نإ ةديبع ىبأ لوقوهو ةيآلا هذه ىف (ىقاثلا لوقلاو إل

 عم ىأ هنحالسب ريماألا بكرو هبايث عم ىأ : هبايثب نالف جرخ موقك عم ىنعمب (حورلاب) هلوق ىف
 هنأ :هجولا اذهريرقتو «برقألوآلاو ؛ليربجوهو حورلا عم ةكئ الملا لزني : ىنعملان وكيف ؛ هحالس

 ناك لاو>الا رثك أ ىف لب ء هدحو ليربج ملسو هيلع هللا ىلص دمع ىلع لزنأ ام ىلاعتو هناحبس

 لزني ناك تاوزغلا نم 1و ردب موي َّق نأ ىر الأ , يمالملا نم اجاوفأ ليريج عم لزني

 كلم ةرات لو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ىلع لزني ناكو . ةكئالملا نم ماوقأ مالسلا هيلع ليربج عم

 ليزنتلا كلذ نأىنعي (همأنم) هلوقو . مهريغ ةراتو . ناوضر ةراتو . راحبلا كلم ةراتو . لابجلا

 هنوقبسي ال ) هلوقو (كبررمأب الإ لزنتت امو) ىلاعت هلوقهريظن و « ىلاعت هللارمأب الإ ن وكيال لوزنلاو

 م-هقوف نم ممر نوفاخي) هلوقو (نوةفشم هتيشخ نم كر هلوةو (نولمعي هرمأب مثو لوقلاب

 ةلاد تايالا هذهلكف (نورم يام نولعفيو مهرمأام هللا نوصعياال) هلوقو (نورمؤيام نولعفيو

 (هدابع نم ءامشي نم ىلع) هلوقو « هنذإو ىلاعتهَلا رمأب الإ لامعألا نم لمعىلع نومدقيال مهنأ لع

 حورلا نملدب (نأ) جاجزلا لاق (اورذنأ نأ) هلوقو ' هتلاسر.ىلاعت هللا مهصخ نيذلا ءايبنألا ديري

 | ىلع الا راء انإ الإ الإخلااهنأ قداح لاو دع أى! ناار رد كرات ةكتم اللا لت 1! ىعللاو

 . فيوختلا عم مالعالا

 ءايبن'آل ىلإ ىلاعت هللا نم ىحولا لوصونأ : ىلو آلا ةدئافلا : دئاوف ةيآالا ىف (ةيناثلا ةلأ م19

 لك نؤنموملاو) ةرقبلا ةروسرخآ ىف لاق ىلاعت هنأ كلذ'ئوةيامو : ةكمالملا ةطساوبالا نوكيال

 نيذلا مث مهنأل , ةكئالملا ركذي هعبتأمث هناحبس هتلاركذب أدبف (هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمآ

 نولصوي ةكئالملا نإ مث ء بتكلاوه ىحولا كلذو ؛ةطساو ريغ نم ءادتبا هللا نم ىحولا نوقلتي

 ركذب مث « ىلاسعت هللا ركذب ءادتبالا وه حيحصلا بيترتلا ناك مرج الف ءايبناألا ىلإ ىحولا كلذ

 للا ةكبب ةعبارلابةخزفلا1فأز :فتككلا نكذب مث : كئالملا



 ء ةيآل]:مرمأ نم ه حورلاب ةكئالملا لزني » ىلاعت هلوق

 هللا رارسأ فرعت ثيحب ترص فيكو ؛ هللاالإ اهيلعيال ىتلارارسألا هذه فرعت نأ كنكمب .فيك

 ؟ هتوكلمو هكلم ىف هماكحيأو

 اورذنأ نأ هدابع نم ءاشي نمىلع هرمأ نم حورلاب ةكئالملا لزني ) هلوقب هنع ىلاعت هللا باجأف

 رمأي و هديبع نم ءاشي نم ىلع ةكئالملا ,لزني:ىلاعت هنأ باول اذهريرقت و (نيوقتافءاتأ الإاهلإ ال هنأ

 اولعف نإ مهنأ نيبو ةدابعلاو 0 ةفر.مب مهفلك د حاو ملاعلاهلإ نأ قاخلا رئاسىلا غلب نأب ديعلاكلذ

 راض قيرطلا اذهف, ةرجآلاو ايتدلارش ف اودقو اودرع تإ و.« ةرخآلاو ايندلا ىريغ اوزان كلذ

 تايآلا هّدهر نأ ءايصتل ئذلا 0 اذبم رهظو ؛ قلخلا رئاس نود نم فراغملا هذهب اصوضخم

 : قئابس ةيآلا ىفو . لعأ هللاو هوجولا نسحأ ىلع ةمظتنم

 ء اهديدشتو ىازلا رسكو ءايلاب (لزني) قاسكلاو ةزمحو 0 عفان أرق «ىلوألا ةلأسملا)

 لوالاو  اهفيفختو ىازلارتكو ءايلا مضي (لزني) ورمع وبأو ريثك نبا أرقو « بصنلاب ةكئالملاو

 ::ناتغل اهو يلاعفالا نم قاثلل طن, ليطقتلا ام

 لاق . هدحو ليربج ةكنئالملاب ديري : لاق سابع نبا نع ءاطع نع ىور (ةيناثلا ةلأسملا)

 انإ) ىلاعت هلوةك زئاج امدقم اسيئر دحاولا كلذ ناكاذإ عمجا مساب دحاولا ةيمستو : ىدحاولا

 مهل لاق نيذلا) هلوةك سانلا قح ىفو (ركذلا انلزن نحن انإو ٠ هنأ انإو . هموق ىلإ احونانلسرأ

 : نالوق هيف (هممأ نم حورلاب) هلوقو كلذ دعب هحرش ىتأيس رخآ لوق هيفو (ساناا

 كلذكو) ىلاعت هلوق هريظنو هللا مالك وهو ىحولا حورلا نم دارملا نأ «لوالا لوقلاإل

 قيقحتلا لهأ لاق (هدايع نم ءاشي نم ىلعهممأ .نم حورااقلي) هلوقو (انرمأ نم .احور كيلا انيجوأ

 ساو+لاىفرونلاراثآ ترهظف .اينارون افيطل ايحراصحورلاهب لصتا اذاف« ملظم فيثك تاوميسللا

 ىلاعت لاق اك ةينارون ةقرشم تراص اهم لقعلا لصتا اذاف « ةلهاج ةيناملظ اضيأ حورلا مث . سخلا

 لقعلا مث (ةدئفالاو راصباآلاو عمسلا كل لعجو ائيش نودلعتال مكاهمأ نوطب نم كج رخأ هللاو)

 هلاعفأو هتافضو ىلاعت, هللا :تاذ ةفرعم لئكتسي: ىخ قازشاإلا و ءافضلاو.ةيناروتلا,لماكب نشل اضن

 ةفيرشلا فراعملا هذه نإ مث ؛ةرخآلاو ايندلا ملاعو .داسجألاو حاورآلا ملاع لاوحأ ةفرعمو

 .نآرقااو ىحولا رونب الإ وفصت الو لمكتال ةيملالا

 هذهو ةينابرلا تافشاكملاو « ةيهلالا فراعملا لمكت هبىحولاو نآرقلا : لوقتف اذه تفرع اذإ

 لاح لمكي هب حورااو .: حورأ | رهوج لبكي هب لقعلاو ؛ لمكيو وفصيو لقعلا قرشي اهب فرامملا

 صالخلا لصحب هب نآل ؛نآرقااو ىحولا وه قيقحلا ىلصألا حورلا نأ روظي اذه دنعو ؛ دسجلا
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 هنم اوبلطو هبيذكت ىلع كلذب اوجتحا كلذ نم ايش اودهاشي ىل امل موقلا نإ مث ٠ ةعاسلا مايق

 قلك ار اةعاسلا كبارتفا) لافته ل وق ل زن كانك هنأ ىيوز و ؟ ه7 انتث) لا ولاقو فاذعلا كاذب نايتاللا

 02 0 لاقت ان ضقلا نع لوكس أف تب ارقاذق ةمانقلا نأ معزي اذه نإ مهذب امف رامكشلا كاف" قفا

 (مهباسح سانلل برتقا) هلوق لزنف ؛ هب انفوخت ام اًئيش ىرنام اولاق ترخأت املف : نئاك وهام رظنن

 رمأىتأ) هلوةلزنف هبانفوذا6م اًئيش ىرنام دما اولاق مايالا تدتما الف ايموي أورظتناو اوقفشأف

 هنأ لصاحلاو (هولجعتستالف) هلوقلزنف مهسؤر سانلاعفرو ملسوهيلعهللا لص هللا ل وسر بوف (هللا
 . بذكلاىلا هوبسن ائيش اوريو ةرخآلا باذعو ا.ندلا باذعب مهديدهت ند رثك أ امل مالسلا هيلع

 اذه ريزقت' ىو (هولجعتست الف هللا رمأ ىتأ) هلوقب ةبسقلا هذه نع ىلاعت هللا :باجأف

 : ناهجو باوجلا

 ناكقلذا اعلا عوق ولا تجااو- ناك هنأ الا ١تاذكلا كلذ كأي ملنإو هنأ «لوآلا هجولاإ)

 كلذ دسعب هعوقو بحب امل ءارجإ عقوو ىتأ دق هنا داتعملا مالكلا ىف لاقي هناف ةفصلاو ةلاخلا هذبب

 : عزجب الف ثوغلا كءاج دق :اطوصح برقو ةثاغالا بلط نمل لاش عقاولا ىرجم

 موكحناامأف .عقوو لصحو ىتأدق هب همكحو كلذب هللارمأ نالاقي نأوهو 4ىناثلا هجولاوإ)

 دوجولا ىلإ جرخال تقولا كلذ ءىجم لبقف نيعم تقو ىف هعوقوب مكح ىلاعت هنآل « عقي مل اماف هب

 حصف دباألا ىلإ لزآلا نم دجوو لصح دق باذعلا لوزنب همكحو هللا سمأ : ليق هن اك لصاخلاو

 تقوب هلوصح صصخ ىلاعت هنأل ء لصحي مل امنا هب رومأملاو هب موكحملا نأ الإ . هللارمأ ىتأ انلوق
 . تقولا كلذ روض> لبق هلوص> اوءلطتالو هولجعتست الف نيعم

 لازناب كحولاعت هنأ نم هلوقتام ةعصدماي كل انملس انا به : رافكلا تلاق «ىناثلا لاؤسلا ١

 ىهف هللا دنع انؤاءفش اهناف مانصاللا هذه دبعن انأ الإ «ةرخآلا ىف امإو ايندلا ىف ام انيلع باذعلا

 مانصاألا هذه ةعافش ببسب هل موكحملا باذعلا اذه نم صلختنف هدنع انل عفشت

 هلك نع هفن هزنف (نوكرشر اع لاتتو ةناخس) هلوقب ةيقلا هذه نع ىلاعت هللا تاجأف

 هنذأب الإ هدنع عفشي نأ ماسجالاو حاورالا نم دحأل نوكي نأو دادنألاو ؛ دادضألاو ءاكرشلا
 مهك ارشا نع ىلاعتو هناحبس : ريدقتلاو « ةيردصم نوكنت نأ زوجي (نوكرشي امع) هلوق ىف (ام)و

 اهمال هلل ءاكرنش اهولعج ىتلا مانصأألا هذه نع ىلاعتو هناحبس ىأ ؛ ىذلا ىنعمب نوكست نأ زوحيو

 ربدمل ءاكرتش اهنوكب كحي نأ نع الضف تادوجوملا نودأ نيبو اهنيب ةبسانم أفا ةفيسح تادامج
 :اطارراطلا ول ضوإللا

 لزكسبل و. ءازضل اهب جرو! لغو: ءازسلاب هددبع ضعب لع: ىضقا لاعت هنأ انيط (ثلاثلا لاؤسلا»
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 ةيندف ةريخ“الا ثالثلا تايآلاالإ : ةيكم

 فيكشلا ةزوش كبح تكل 0 : اهتانأو

 ل

 هش

 بس ا تي ا ا

 تاج سام وتم دا 6 ةّوو وع سالسك 2522 |١

 4 دلال ه١ نو كر ذيع كاتو هاب هولجعتسن الف هللارمأ ىف ا

 622 0 نادل 1 اورذنأنأ هدامع ن نم ا ١ نوه 2 ع هرمأ نم .حورلاب

 7-2 0100 ص -ّ

 اهرخآ ىف تابآ ثالث ريغ ةيكم

 ( نوكيف نك ) هلوق ىلا اهلوأ نم : نورخآ لاقو « ةيندم اهلك نأ مهضعب نع مصآلا ىكحو

 نيكتااب:ةداته نو 4 ىف دا وماما دن

 . ةيكم تايآ نامت و نورثعو ةتام ىهو معنلا ةروس ىمست ةروسلا هذه نأ ملعاو

 0 للحس 2 ْ
 هع نع حورلاب ةكس”الملا لزني نوكرشي امع ىلاعتو هناحبس هول_جعتست الف هللا ىمأ ىنأ)

 «نوقتاف نأ الإ هلإ ال هنأ اورد نأ هدابع نِم انقل رم ىلع

 : لئاسم هيف

 : ةثالث تالاؤس ىلع ةبترم ةبآلا هذه ريسفت ةفرعم نأ معا «ىلوألا هلأسملا)

 وهو ةرات ايندلا باذعب مهفوخ ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ «لوالا لاؤسلاف)
 دنع لصح ىذلا وهو 2 ةمايقلا مى باذعب ةراتو 4 ردب م َْق لصح م مهملع ءاللتتسالا و لتقلا

 «19 - رن م
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 لاقف ؟ نزملاو باقلا قدض لاوزل ايس تاعاطلا هذهىلع لابقالا راص فيك هنأ ف سانلا فلتخاو

 « ةيبوبرلالاع ءاوضأ هل تفشكنا تادابعلانم عاون ألا هذهب ناسنالا لغتشا اذان وةقحما نوفراعلا

 باقلا ىلع فخ ةريقح تراص اذاو « ةريقح ةيلكلاب ايندلا تراص فاشكنالا كلذ لصح ىّتمو

 . مغلاو نرحلال وزب كلذ دنعو ؛امنادجوب حيرتسيالو اهنادقف نم شحوتسالف اهنادجوو اهنادقف

 لدع هنأ ملعي هناف « قاشملا لمحت هيلع لهس حتابقلا نع ىلاعت هللا هيزنت دقتعا نم : ةلزتعملا تلاقو

 ديعلابلزناذا ةنسلا لهألاقو « هبلق بيطي ذئنيخ ةدئافالو ضرغ ريغ نم هب قاشملا لازنإ نع هزنه
 ىتيقلأ وأ تاريخلا ىتيطعأ ءاوس كتدابع ىلع بجت : لوقي هناك تاعاطلا ىلا عزف هراكملا ضعب

 ديري : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق (نيقيلا كيتاي ىح كبر دبعاو) هلوقو « تاهوركملا ىف

 . نقيتم رمأ هنال نيقيلاب توملا ىمسو توملا
 ؟ تادابعلا هنع تطقس ثام اذا هنأ لعي دحألكنأ عم تيقوتلا اذهل ةدئاف ىأف : لبق ناف

 هذه نع ةايحلا تاظحل نم ةظل لخت الو كتايح نامز ىف (كبر دبعاو) هنم دارملا :انلق

 . ملعأ هللاو « ةدابعلا

 . ملسو هل آو دم انديس ىلع هتالصو ؛ نيملاعلا بر هلل دمحاو ؛ ةروسلا هذه ريسفت م



 "1 تضم هاا ا
 لس لس انل سَ أ مير 5 لا ل 2 2 ع6 ع 0

 00 رع دمحت حبس قال 000 5 : كردص قضي كنا معن دقل

 سا عا اع 5 22 تب قاض و هلو اس

 ققر نيب كين 0 مح كير ذيعاو 24/2 ناجل نم

 اح

 : لوقك- راطلا فدقت», عئارششلا نم هب رمؤت امب ىأ

 هن ترمأام لعفاف ريخلا كترمأ

 هيلع هللا يصىنلالازامو : اولاق . كنأشو كرمأب عدصاف ىأ ةيردصم ءام» نوكست نأ : ىتناثلا

 . ةرآلا هذه تلزن ىتح ايفختسم ملسو

 راهظإ ىلع كايإ مهمول ىلإ تفتاتالو م. لايتال يل ( نيك رشملا نع ضرعأو) ىلاعت لاق مث

 ةالابلا كرت ضارعالا اذهىنعم نال ؛ فيعضوهو لاتقلا ةيآب خوسنم اذه : مهضعب لاق . ةوعدلا
 ٠ اخوسنم نوكي الف مهب

 صاعلاو ةريغملا نب ديلولا : نيكر شالا نمرفن ةسمخاو ناك: ليق 4 نيئزهتسملا كانيفك انإ )ل لاقم“

 هللا لص هللا ل وسرل لي ربجلاق ثوغي ديعنبدوسآلاو باطملانبدوسالاو سيقنب ىدعو لئاو نبأ

 امظعت فطعني ملف مهس هبوثب قاعتف لايذب رق ديل ولا بقع ىلا ًاموأن مهكيفك أ نأ ترمأ سو هيلع

 لاقف ةكوشابمف تلخدف لاو نب صاعلا صمخأ ىلا أموأو « تاف هعطقق هبقعف اقرعباصأف هذخال

 , ىمعف بلطملانب دوسألا ىنيعملإ راشأو : تامو احرلاك تراص ىت> هلجر تخفتتاو تغدل تغدل

 لص قدعاقوهو ثوغيدبعنب دوسألاىلاراشأو تاف احبق طختماف « سيق نب ىدع فنأ لإ راشأو

 . تام ىتح كوشلاب هبجو برضيو ةرجشلاب هسأر حطني لع ةرجت
 « مهثا زهتسا قي رط ةيفيكى و مهئامسأ ف ونيئزتسملا ءالؤهددعفف اوفلتخا دق نيرسفملا نأ معاو

 نيذلا مث مهلاثمأ نآل ةسايرو ةكوشو ةوق مهل ةقبط مهنأ مولعملا ردقلاو « اهنه ءىث ىلا ةجاحالو

 مظعو هردق ولع 2 سو هيلع هللا لص هللا لوسر لثم عم ةهافسلا هذه لثم رابظإ ىلع نوردقي

 . ملعأ هللاو ؛ هديك لازأو مهدابأو مهانفأ ىلاعت هللا نأ ىلع نآرقلا لدو ؛ هبصنم
 نيدجاسلا نم نك و كبر دمح ا اع كردص قيض كنأ معن دقلو )) ىلاعت هلوق

 4 نيقيلا كيتأب ىتح كبر دبعاو

 نؤرهتسملاكئا وأ ونوم.تقملا كتلوأ امسالو هيلعزوهفسي هموق نأ ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا
 كلذ ىضتقي ىناسنالاجازملاو ةيرشبلا ةلبجلا نآل (نولوةيامب كردص قيضي كنأ معندقلو) هل لاق
 ةدايعلاو دوجسلاو ل حيبستلاب هانز ع رأي ةزمأف (كبر لمد حيف ) هل لاق انه كدنحف
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 ىلع (نيعمجأ مهنلأسنل كبروف) هلوق دوعيف ؛ نيرفاكلا ركذو نينمؤملا ركذ مدقت دقو قاخلا عيمج

 عقاو لاؤسلالب ٠ نامل نع رمكللا نع ناكيباعإ كاملا ] لوقي نف' لول كعمل و: لكلا

 . لكلا لوانتيف ماع ظفللا نآل . لامعألا عيمج نعو امهنع

 سنفإ هبنذ نع لئسيال ذئمويف) هلوق نيبو (نيعمجأ مهنلأنل) هلوق نيب عجبا فيك : ليق ناف

 ::هرخو نفعا اوباجلا ( ناجل

 ملاع ىلاعت هنال ماهفتسالا لاس نولثيال : امهنع هللاىضر سابع نبا لاق (لوآلا هجولا)

 ؟اذك متلعف مل مهل لاقي عيرقتلا لاس نولئسي اس]و ٠ مهلامعأ ل كب

 هللذ نع لكضإاال نيم وفر ادا وق مادا ر ملأ ناك ىل هنال' «تفعضص"* كاوا اذه لوقت نأ لاقل

 لاؤسلا اذهلثمزال ةدئاذذئموي هلوب ىننلا اذه صيصخن ىف ناك امل ماهفتسالا لاؤس (ناجالو سنإ

 . تاقوألا لك ىف لاحم ىلاعت هللا ىلع

 ءرخآ تقو ىلا تايثالاو ٠ تاقوألا ضعب ىلا ىننلا فرصي نأ باوجلا ف 4 ىناثلا هجولاو)

 . ليوط 0 ةمايقلا 0 نآل

 لصحبال هنأب حيرصت اذه (ناجالو سنإ هبنذ نع لئسيال ذئمويف) هلرق : لوقي نألئاقلو

 . ضقانتلا لص+1ل مويلا كلذ ءازجأ نم ءزجىف لالا لصحواف « مويلا كلذ ىف لاؤسلا

 ىننلامومعديفي (ناجالو سنإ هبنذ نع لّسيال ذئمويف) هلوق : لوقننأ (ثلاثلا هجولاوإل

 مدقم صاخلا نأ كش الو صاخ اذهو نيمسنقملا ىلإ دئاع (نيعمجأ مهنلأسنل كبروف) هلوقو

 دشنأو « لصفلاو قشثلا ةغللا ىف عدصلا ىنعم نأ ملعاف ( رمؤتت امب عدصاف) هلوق امأ . ماعلا ىلع

 ار كاكا نا

 فيح هلوق ىفام عدصي قملاب 5 ىضقام اوضراف ةفيلخلا اذه

 : ءارفلالاق (نوعءدصي ذئموي) ىلاعتهلوق هنمو ءاوقرفتاذإ موقلاعدصتو «ءلصفي عدصإ لاَقف

 سأرلا فحق نال اعادص ىمسامنإ سأرلا ملأ لعلو لوقأ  ةنابالا ةجاجزلا ىف عدصلاو . نوقرفتي

 قلفناو عدصنا دقو . الف ىمسياك اعيدص حبصلاىسو : ىرهزألالاق . قشني هن اكملآلا كلذ دنع

 . حبصلا رطفناو رجفلا

 عدصاف : جاجزلا لاقو « لطابلاو قحلا نيب قرف ىأ (صؤتامب عدصاف) لوقف اذه تفرع اذإ

 ةقيقملا ىف اذهو ءاهب حرص كلوقك ازاهج اهب ملكت اذإ ةجحلاب عدص : لاقي هب ىمؤتام رهظأ

 ىذلاىنعمب امهنوكينأ : لوألا : نالوقهيفف (مؤتامب) هلوقامأ « قيرفتلاو قشلاىلا اضيأ عجري
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 0( نوملعي ف وسفر ام هلا

 أدتم هنأ : ىناثلاو ني ل را ناو اال ف «لوآلا ثحبلا)

 . ديز نبا لوقوهو (مهنلأسنل) هلوةوه هربخو
 : نيلوق نيضع دحاو ىف ةغللا لهأ ركذ ( ىناثلا ثحبلاإل

 وذل تيضع نم ةوضع ايلطاو 3 ةثو ةهريو ةزع لدم ةضع اهدحاو نأ «كلرالا لوقلا)

 ؛ قيرفتلاو ةئرجتلا ةيضعتلاو « لعفلا مالىهواو اهنم صقن اىهو « ةضع ةعطق لكو : هنقرف اذا

 كاريم ف ةيضعتالو تيدحلا قو. اهتمللقو ءاضعأ متاع اذ] ةيضعت ةانشلاو رو رجلا ترضع ؛ لاك

 نآرقلا اولعج) هلوةف . فيسلاو ةرهوجلاك ةمسقلا لمتحال امف هثزجتال ىأ «ةمسقلا ل متحا امفالإ

 ..ىرتفمو نيلو آلا ريطاسأو رعشو رحس : اولاقف« ءارجأ هٌؤزجا ديرب (نيَضَع

 م ةضءاولاَف « نيءاه نيب عملا اولقثتساف ؛ ةبضع اهلصأو ةضعاهدحاو نأ (ىناثلا لوقلاو )ل

 , لاوقآلا ضعب ىف ةهنس اهلصأو ةنسو « ةهفانثم تهفاش : مهلوق ليلدب ةهفش لضاللا يت: ةفنخ اولا

 |: تيكسلا نبا لاقو هضعلاو كايإ» ثيدحلا هنمو ؛ بذكلا ىنعمب هضعلا نم ذ وخأَ وهو

 لوقلا اذهىلعف ؛ هنع ثيألا ىور اهفليلخلا لوق اذهو : هيف سي)ام هيف لوقيو ناسنالا هضعي نأب
 اهقهل امللمءيام عمج ةضعلا 1 ..ىرتفم هواعج ىأ ( نيضع نآرقلا اولعج) ىلاعت هلوق ىنعم

 . فذحلا نم اهقحل امم اضوع نونلاو واولاب عمجا لعج « فذحلا نم

 نيكرشملا نعضرعأو متت امب عدصاةنولهعياوناك امعنيعمجأ مهنلأسنل كبروف) ىلاعت هلوق

 «نودلعي فوسف رخآ الإ هللا عم نولعحي نيذلا نيئزممملا كانيفك انإ

 : لئاشم ةيآلا ىف

 نيذلانيمستقملاىلا اعجار نوكي نأ لمتحي (نيعمجأ بنل أ سنل كب روف) هلوق (ىلو ألا ةلأسملاإ)

 هسفنب مقأ ىلاعت هنأ ريدقتلا نوكي و.. كوأ برقا ةل] ريمضلا دوع نال. «نيضغ نارقلا اواعجن

 ]ع - ؛ ىصاعملا رئاس نعو نآرقلا ماستقا ره هنولوةي اوناك امع نيمستقملا ءالؤه لانو

 ىأ (نيبملا ريذنلا انأ ىنإ لو ) هلوق ىف مدقت دق 21 نآل نيفلكملا عيمج ىلا اعجار ناك نأ



 ةيالا«نيمستقملا ىلع انلزنأ ايد ىلاعت هلوق مفيش

 . نيمستقملاب لزنام لثم 57رذنأ : ىنعملاو « ةتيم رش اوتاف ايزخ مهم ىلاعت هللا لزنأف « رعاشوأ

 نيضع نآرقلا اولعج مهل ليقف ؟ نيمستقم ماعم ل ىلاعت هللا نأ ىف اوفلتخ او « ىراصتلاو دوهلا

 لاقف « هب ءازهتسا نآرقلا اومستقا مهنال : ةمركع لاقو . قابلاب اورفكو ةاروتلا قفاو ام اونمآ

 نآرقلا اومستقا : نابح نب لتاقم لاقو . ىل دك مهضعل كاقؤ رمل نك مهضعل

 . نياوآلا ريطاسأ : مهضعب لاقو ؛ بذك مهضعب لاقو ٠ رعش مهضعب لاقو ؛ رحس مهضعب لاف

 ؛ هلهأو هنتيبنل اومساقت ملاص موق مه : ديز نبا لاق . نيمستقملا ريسفت ىف (ثااثلا لوةلاوإل

 وهو « ةمسقلا نال مسقلا نم ماسنقالا ءاذه ىلعف ؛ مهولتق ىتح ةراجحلاب ةكئالملا متمرف

 . ةبيتق نبا رايتخا

 ؟ ءىثااكلذ اف كلذب .ىثهيبشت ىضتقي (نيمستقملا ىلع انلزنأ ) هلوق نأ (ثلاثلا تحب )

 : نيهجو نم هنع باوجلاو

 لهأ ىلع انلزنأ ام ميظعلا نآرقلاو ىناثملا نم اعبس كانيت آدقلو : ريدقتلا /لوآلا هجولا)

 قفاوم قح هضعب مهلهجو مثدانعباولاق ثيح « نيضع نآرقلا اواعج نيذلا نومستقملامو باتبكلا

 . لطابو ق> ىلإ هومستقاف امل فلاخم لطاب هضعبو ؛ ليجنالاو ةاروتلل

 ؟ هرخاىلإ(كينيع ندمتالو) هلو هب هبشملاو هبشملانيب طسوت فيك لولا اذهىلعف : لبق ناذ

 ضرتعا ؛ ممتوادعو مهي ذكتت نع سو هيلع هللا لص هللا لوسرل ةيلست كلذ ناك امل :انلق

 : مرفك لع فسأتاو مايند ىلإ تافتلالا نع ىبنلا نم ةيلستلا ىتدمل رادم وه امب

 (نيبملا ريذنلا انأ ىنإ لقو) هلوقب مالكلا اذه قاعتي نأ (ىناثلا هجولاو إب

 رامضالا امأ ؛فذح مازتلا وأ رامضإ مازتلا امإ : نيرمأ دحأب الإ متيال هجولا اذه نأ معاو

 لوعقملا ءهجولا اذه لغو : نيمستقا الع هانلزأ ماباذع نيبملاريذنلا انأ ىنإ ردقتلا نوكي نأ وهف

 كرا را ف نال نا مل قلد كلوت ماهو ار هتفملا هلع كدو هش وهو نفوذ

 نأ ىلإ : نندقتلاو . ةفوذدحم ةدْئاز فاكلا : لاقي نأ وهف فذنحلا امأو « نسحلا ىف رمقلاك اناسنا

 (ءىث هلثك سيل) ىلاعت هلوق وهو ريظن هل فاكلا ةدايزو : نيمستقملا ىلع هانلزنأام نيبملا ريذنلا

 ريذنلا انأ ىنإ : ريدقتلاو . فذحلا و رامضالا ىلإ ةجاحال : مهضعب لاقو ؛ ءىث هلثم سيل : ريدقتلاو

 (نيضع :ناآرقلا اولعج نذلا) هلوقو نيمسقملا ٍلع باذعلا نم انلزنأام لثم اشيرق رذنأ ىأ

 :٠ ناثح ةهنف



 "0 ةيآلا«نيبملا ريذنلا انأفإ لقو» ىلاعتهلرق

 ا دل هَنِمسَنقْللا لع 2 000: نيبملاريذا إل
 هرم

 «ولد نيضع نأ رقلا

 لضاطاو «نونهؤال' وتمت و مالسالا ممناكمب ىوقيف اونمؤب منا 1 نرحتال و) لاق م
 هلوقو مهلاومأ ىلا تافقتلالا-: نع: هلا ىبن (مهنم اجب اوزأ هب انعتمام ىلا كيفيع ندمتالو) هلوق نأ

 .نزوو ردق 1 ىف مه لصحب نأو مهلا تافتلالا نع هل ىهن (مهيلع نزحتالو)

 ىلاعت هلوق هنمو ؛ عفرلا ضيقن ةغللا ىف هانءم : ضفخلا («نينمؤملا كحانج ضفخاو لاق م“

 ضفخلاف ٠ تاعاطلا لهأ عفرتو ؛ ىصاعملا لهأ ضفخت اهنأ ىأ (ةعفار ةضفاخ) ةمايقاا ةفص ىف

 كيلا ممضاو) هلوق هنمو  هاحانج ناسنالا ادي : ثيللا لاق . هدي ناسنالا حانجو ؛ عضولا هانعم

 ا. ىلاعت هنأ دوصقملاو « عضاوتلاو قفرلاو نيالا نع ةيانك حانجلا ضفخو (بهرلا نم كحانج

 هلوق هريظنو ؛ نيملسملا ءارقفل عضاوتلاب هرمأ رافكلا نم ءاينغالا كئلوأ ىلا تافتلالا نع هابن

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتصأ ةفص ىف لاقو (نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا يلع ةلذأ) ىلاعت

 (مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ)

 4 نيضع نآرقلا اواعج نيذلا نيمستقملا ىلع انلزنأ مك نيبملا ريذنلا انأ ىنإ لقول ىلاعت هلوق

 موقلل لوقي نأب هرمأ ؛ نينمؤمللحانجلا ضفخو ؛ ايندلا ف دهزلابهلوسر سمأ امل ىلاعت هنأ معا

 ابجاو ناكام لك نآل , فيلاكتلا عيمجل اغلبم هنوك ءاريذن هنوك تحت لخديف (نيبملا ريذنلا انأ ىنإ)

 باقعلا اذه لوصح رابخالا ناكف باع هلعف ىلع بترت امارح ناكام لكو باقع ةكرت ىلع بترت

 ؛رانلاو ةنطاو باقعلاو باوثلا تارا احراش ةنوك اضيأ هتحن لخدي و« رذنلا ظفل تحت الخاد

 هدعب لاقم“  ةيفاولا تانيبلاو ةيفاشلا تانايبلاب كلذ لك ىف اين 1 هنوك هانعمو : انيبم هنوكب هفدرأ م

 : ناثحب هيفو (نيمستقملا ىلع انزنأ 5ك

 :لاوقأ هيفو ؟ مم نم نيمستةملا نأ اوفلتخا (لوأالا ثحبلا إل

 ناعالا نع سانا 1 ةكم قرط اومسنقا نيذلا مث : سابع نبا لاق «لو اللا لوقلاإ

 هتس أوناك : ناملس نب اقم لاقو ٠ نيعبرأ نم مثددع برهيو ؛ ملسو هي هيلع هللا ىلص هللا لوسرب

 ايكلش نأ نولوذي 00 9 تابقع اومسنقاف « مسوملامايأ ةريغملا نب ديلولا مهثعب الجر رشع

 نقاك وأ سلا هناي دنع نناثلا نو رن اوناكو نرخ ةنا رسل نسل جراخلاب اورتفنال



 ةيآلا«مهنم اجا وزأ هبانعتمام ىلا كينبع ندمتال» ىلاعت هل وق 0

 . ملعأ هللاو ليلقبالإ 7 اهراس لوألا نيع لوقلا اذهو نآرقلا

 : امهدحأ : ناهجو اهيف جاجزلا لاق (ىناثملا نم اعبس) هلوق ىف «نم» ةظفل 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 هللا ىلع اهب ىنثي ىتلا تايآلا ةلمج نم تابآ عبس كانيتآ دقلو ىأ نآرقلا نم ضيعبتلل رك نأ

 اعلا كاب دا تملا رن ةللع نم وكت نأ ناو والا ميظعلا نآرقلا كانيتاو كاعت

 اهضعب ,نأ ال + ناثوالا اوبنتجا : .ىنعملا' (ناثوآلا نم سج / انوينسجلاف) الاقل اكر ىنانشملا

 ١ . ملعأ تاز دجلب

 هلوسر فرعامل ىلاعت هنأ ملعاف ( مهنم اجاو زأ هب انعتمام ىلا كينيع ندمت ال ىلاعت هلوق امأ

 ةبغرلا نع هاهن , يظعلا نآرقلاو ىناثملا نم اعبس هاثآ هنأ وهو ٠ نيدلاب قاعتي امف هيلع همعن مظع

 : لاوقأ نيعلا دم ىفو اهبف ةبغر اهملا هينيع دمب نأ هيلع رظف 3 2

 تافتلالاب كرطاخو كرس لغشتالف ميظعلا نآرقلا تيت وأ كنإ هل ليق هناك ( لوألا لوقلاإ>

 ًادحأ نأ أزف ناارقلاا فاوأ نما“ 1 وبأ لاقو «نآرقلاب نغتي ملنم انمسيل» ثيدحلاهنمو ايندلالإ

 دالبلا ضعب نم تفاو : ليقو « اريغص مظعو امظع رغص دف ىتوأ امن لضفأ ايندلا نم ىنوأ

 لاقف ؛ةعتمألا رئاسو رهاوجلاو بيطلاو زبلا عاونأ اف ءريضنلاو ةظيرق ىنب دومل لفاوق عبس

 دقل ملىلاعت هللا لاقف ىلاعت هللا ليبسفف اهانقفنالو اهب انيوقتل انل لاومألا هذه تناكول نوملسملا

 . عبسلا لفاوةلا هذهنم ريخىه تايآ عبس مكتيطعأ

 ءايندلا عاتم نم اد>أ هب انلضفام نمتتال ىأ (كينيع ندمتال) سابع نبا لاق «ىناثلا لوقلا ل

 ةمادإ و « هوحنو رظنلا مادأ اذإ ءىثلا ىلإ هينيع ادام نوكي امنإ : لاقف ىنعملا اذه ىدحاولا ررقو

 نسحتسي ام ىلإ رظني ال لسو هيلع هللا ىلص ناكو « هينمتو هناسحتسا ىلع لدت ءىثلا ىلإ رظنلا

 عنقتف اهراعبأو ام لاوبأ يف تسبع دقو ؛ قلطصملا ىنب معن ىلإ رظن هنأ ىورو « ايندلا عاتم نم

 اهذافنأ لع اهراعبأو املاوبأ فجت نأوه اهراعبأو اهلاوبأ ف تسبع هلوقو ةبآلا هذهأرقو هبوثف

 . نوكنت ام نسحأ ىهو اهموحلو اهموحش رثكتف عيبرلا مايأ لمعلا نم تكرت اذإ

 ايندلا نم ىنوأ ام ىلع ادحأ ندسحتال ىأ (كينيع ندمت الو) مهضعب لاق (ثلاثلا لوقلاوإ)

 ىرحي كلذو « هنعريغلا معن لاوزل ةدارإ هنال « مسيبق دحأ لك نم دسحلانأل « ديعب اذه : ىضاقلا لاق

 نس< فيكف « حيبقدحأ لك نم كلذو « هئاضقو همك حابقتسالاو ىلاعت هللا ٍلع ضارتعالا ىرجم

 ادب ملسو هيلع هللا ىّلص لوسرلا صيصخت

 فنصلا ةغللا ف جوزلاو ءرافكلانم افانصأ ىأ ةبيتق نبالاق ( مهنه اجاوزأ إل ىلاعت هلوق امأ



 ا ةيآلا«ريظعلا نآرقلاو ىناثملا نم اعبس كانينآ دقلو» ىلاعت هلو

 لصي مل وهو ايندلا ءامسلا ىلا هلزنأ ىذلا امأف . سو هيلع هللا ىلص دمع ىلا ءىثلا كلذ لصو اذا

 ىلع هلازناب ىلاعت هللا كح امل هنأب هلوق امأو . هيف قدصيال مالكلا اذهف « مالسلا هيلع دم ىلا دعب

 لزني ملام ةماقا نآل , فيعض اضيأ اذهف هيلع لزنام ىرجج ايراج كلذ ناك ملسو هيلع هللا ىلص دم

 . رهاظلل فلاخم هيلع لزانلا ماقم هيلع

 قوفو نيئملاو لاوطلا نود ىه ىتلا رولا ىه اهنإ ىناثملا عبسلا ريسفت ىف (ثلاثلا لوقلاوإل

 لسوهيلع هللا ىلص هللالوسر نأ نابو ىور امبهيلع اوجتحاو موق لولا اذه راتخاو ؛ لصفملا

 ىاثملا قاطعأ و: لالا ناكم.نيملا قاطعأو , ةاوروتلا ناكم لاوطلا عبسلا ىتاطعأ هللا نإ لاق

 ىف لوقلاك ىناثمروسلا هذه ةيمست ىف لوقلاو : ىدحاولا لاق لصفملاب ىبر ىناضفو « روبزلا ناكم

 هيلع رابغ الف ٍلسو هيلع هللا لصدّللا لوسر نع ريسفتلا اذه مص نإ لوقأو . ىناثم لاوطلا ةيمست

 رئاس نم لضفأ نوكي نأ بحي ىتاثملا عبسلاب ىحسملا نأ انيب انال . لكشم لوقلا اذهف حمصي منإو

 عبسلا لمح عنتميف ؛ اهريغ نم لضفأ تسيل ىتاثملاب اهومس ىلا روسلا هذه نأ ىلع اوعمجأو ءروسلا

 . ريوسلا كلت لح ىلا

 ضعب ىف سابع نبا نع لوةنم وهو « هلك نآرقلا وه ىناثملا عبسلا نأ 4« عبارلا لوقلاو إل

 لك فصوف (ىناثم اماشتم اباتك ) ىلاعت هلوق لوقلا اذه ليلدو : اولاق سواط لوقو « تاياورلا

 عبسلاامأ ؟ىناثملاب دارملا امو « عيسلابدارملاام هنأ ف لوقلا اذمب نولئاقلا فلتخا مث ىناثم هنوكب نآرقلا

 عاونأ ةعبس ىلع لمتشم نآرقلا نأ : اهناثو . عابسأ ةعبس نآرقلا نأ : اهدحأ : اهوجو هيف ركذف

 . فيلاكتلاو ,صصقلاو ؛ملاعلالاوحأو ؛ردقلاو « ءاضقلاو ؛ داعملاو ؛ ةوبنلاو ؛ ديحوتلا . مولعلا نم

 فصوامأو . لاثمالاو  مسقلاو ؛ءادنلاو ءرابختسالاو ربخلاو ؛ىهنلاورمآلاىلع لمتشمتلا املا

 ءاضنأ فيعض لوقلا اذهو: كلاكتلاو ةوشلازو ديحوتلا لكالد. هيف ورك هناللف : ىاثملاب نارقلا

 هيف لع . ىلا اهل | مظعلا نآرقلاو) هلوق ناكل ؛ نآرقلا ىناثملا عبسلاب دارملا ناكول هنآل

 . زئاج ريغ كلذو

 : رعاشلا لوقك نيظفللا قالثخال هلف كفطنلا فرح لاغدا نسج اهإ هناي هلع بحار

 محدزملا ىف ةبيتكلا ثيلو ماهملا ناو مرقلا كلملا ىلا

 هفالخ لصالا نأ ىلع اوعمجأ مهنأ الا ؛ تيبلا اذهىف هدورو لجأل ازئاج ناكن إو اذه نأ ملعأو

 دارملا نوكيو « تايآ عبس اهمال , ةحتافلا عبسلاب دارملا نوكي نأ زوجي (سماخلا لوقلاوإل

 وه ىذلاىناثملا ةلمج نم ىهو ةحتافلا ىه تايآآ عبس كانيتآ دقلو :ريدقتلا نوكيو نآرقلا لك ىناثملاب

 الال» فخر  1١9«



 ةيالا «ىناثملا نم أعيس كانيت آ دقلو» لمادا هلوق "2

 عبسلا نوكي نأ بجو هيلع فوطعدلل رياغم فوطعملاو « نآرقلا ىلع ىناثملا عبسلا فطع ىلاعت هنإ

 (حون نمو كنمو مهقاثيم نييبنلانم انذخأ ذإو) ىلاعتهلوقب لكشي اذه نأ الإ « نآرقلا ريغ ىناثملا

 مث. لكلا ركذي نأ لديباالاهنأم أ بيجي انأ مصخللو (لاكيمو ليربجو هتكمالمو) هلوق كلذكو

 هيلع فطع مث ءىث ركذ اذا امأ . ماسقاألا فرشأ هنوكل هماسقأو هئازجأ ضعب ركذ هيلع فطعي

 نآرقلا هيلع فطع م“ ىناثملاعبسلا ركذ انههو . ايناث روكذملل ارياغم الوأ روكا ناك رح علف

 . ةرياغملا لوصح بجوف ؛ ىظعلا

 نسحوف ةرياغملانم ردقلا اذه ىئكي ال لف . هعومجمرياغم ءىثلا ضعب نأ : حيحصلا باوجلاو

 « ملعأ هللاو ء فطعلا

 اغلا مكملا

 روس لضفأ ةروسلا هذه نأ ىلع لد ؛ ةحتافلا وه (ىتاثملا نم اعبس) هلوب دارملا ناك امل هنأ

 دبال « نآرقلا ءازجأ نم اءزج اهنوك عم ركذلاب اهدارفإ نأ : امهدحأ : نيهجو رم نآرقلا

 ىلع كلذ لد نيترم اهلزنأ امل ىلاعت هنأ : ىناثلاو « ةليضفلاو فرشلا ديزمب اهصاصتخال نوكي نأو

 . اهفرشو اهلضف ةدايز

 اهتءارق ىلع بظاو مو هيلع هللا لص هللا لوسر نإ انكار اكلك : لرهف اذه تر اذإَو

 بي هنأ ىلع كلذ لد تاولصلانم .ىثفف اهماقم ىرخأ ةروس ماقأ اهو ؛ هريعلوط تاولصلاع مج ىف

 لادبالا اذهنع زرتح نأو اهماقم نآرقاا تابآ رئاس ميقيال نأو هتالص ىف اهأر قي نأ فلكملاىلع

 . ملعأ هللاو امظع ارطخ هيف ناف

 رمع نبا لوق اذهو لاوطلا عبسلا امنإ (ىباثملا نم اعيس) هلوق ري-سفت ىف «ىناثلا لوقلا)

 ” كك كءاطنلا) نار لاز ةرقلا : هو دهاجتو تاناورلا صر ىف ريبج ناديعسو

 ضئارفلا نآل ؛ ىناثمروسلا هذه تيعسو : اولاق .اعم ةبوتلاو « لافنًآلاو « فارعأألاو « ماعنألاو

 هذهرثك أو ةيكم ةبآلا هذه لاقو . لوقلا اذه عيبرلا ركنأو اهيف تيذث ربعلاو لاثمألاو دودحلاو

 : الع هيلا هذه لمح نك فركف : كم ىف اهنم ءئيش لزتامزو ..ةيندم ةعبسلا روسلا

 هلزنأ مث . ايندلا ءامسلا ىلإ هلك نآرقلا لزنأ ىلاعت هللا نأب : لاكشالا اذه نع موق باجأو

 مل نإ و « هانآ ام ةلمج نم وهف . هيلع هلازناب مكحو « ايندلا ءامسلا ىلا هلزنأ ايلف ءاموجن اهنم هيبن ىلع

 . دعي هيلع لزس

 قدصي امنا مالكلا اذهو (ىناثملا نم اعبس كانيتآ دقلو) لاق ىلاعت هنإ : لوقي نأ لئاقلو



 1 ةبآلا «ىناثملا نم اعبس كانيتآ دقلو» ىلاعت هلوق

 معنلا ركذب كلذ ملأ ليمجا حفصلا حفصي ا هرمأو دمزق قا 2مزام اك لات هنأ ملعا

 7 هللا من ةرثك كذت اذإ ناسنالانآل م ملسو هيلعدتلا ىلص ادم ىلاعت هللا صخ ىتلا ةميظعلا

 : لئاكم ةيالا ىفو ٠ زواجتلاو حفصلا هيلع لهس

 نوكي نأو تايآآلا نم اعبسزوكي نأ لمتحي (اعبس كلانينآ ) هلوق نأ معا (ىلوألا ةلأسملا )ل

 ةغيصوهف : ىتاثملا امأو . نييعتلا لع لديام ظفللا ف سيلو . دئاوفلان م اعبس ن وكي نأ و روسلا نماعبس

 ديس هتفطعاذإ ءىّجلا تم 1 َ كل وةنم نينثا لعج ىأ ا ءىقلك ةايملاو ةاد هذحاو. عم

 . هفطأ ءمىداولاو اثمو 2 دضعلا وذخفلابىب 10 5 ىناثمابةفرمو ةبادلا كر: لاقيهنمو رخآ هيلا

 كحل, قع ىلا ءانشاألا سْنج قه.ءايشأ ةعس همر ممم داخل نم اعيس : لوف اذه تف عا

 وهو: لوألا :لاوقأ هنف نناثللو لك عمس ليلدناإلا هني ىلإ ليس ال لمح ردع اعنا

 نسحلاو ةريره ىنأو دوعسم نباو ىلعو رمع لوق وهو باتكلا ةحتاذ هزإ : قكرسفملا نك أ لو

 أرق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىورو « ةدانقو ريبج نب ديعسو كاحضلاو دهاجمو ةيلاعلا ىنأو

 عبس هنأ ةحتافلا ىلع مسالا اذه عوق ىف ببسلاو ؛ ةريره وبأ هاور ىناثملا عبسلا ىه : لاقو ةحتافلا

 فارقت هنأ ىف ةالضاك ف قت انآ :لرالا# هوجوف ىاثلا ايست ىلا اهو ا

 تايآت يمس : ثلاثلا ؛ اهعم أرقيام اهدعب ىني امنال ىناثم تيم : جاجزلا لاق : 0 ؛ ةعكر لك

 لاق ٍلسو هي هيلع هللأ ىلبص ىنلا نأ ىورام هيلع لئلذلاو« نينا نيمسف ترمسك اهمال +. ىإ 6 ةحافلا

 0 تيت : ب عبارلا 2 رووشم ثيدخلاو « نيفصن ىدبع نسو ىبب ةالصلا تضهسق لاعت هللأ لوقيد

 ق>ىناثلافصنلاو 3 ءانثلاوهو ةيب وبرلا قد انينم لوألا فصنلا اضيأو 0 ءاعدو انك ناسف ا

 لزناملئاوأىف ةكع ةرهنيتىم تازن اهنال « ىناثملاب ةحتافلا تيمس : سماخلا ؛ ءاعدلا وهو ةيدو.علا

 كيعل كايإ ميحرلانمحرلا) لثم ةأ هادم ما املك ن آل ىناثملاب تيمعت : ٌسداَشلا 2 ةنيدملاب ة هرهو كآن هلآ نم

 مهيلع ب وضغملا ريغ) رمعةءأ رقؤقثو (مهلع تملا قبلا طارص مقسما طارصلا اندها نيعتسن كايإو

 وهو ىلاعت هللا ىلع ءانثلا ىلع اهللاهتشال ىناثملاب ةحتافلا تيمس : جاجزلا لاق : عباسلا (نيلاضلا ريغو

 1 كك هديح وتو هللا دمح

 : ماكحأ انههف ةحتافلا ةروس ىلع (قاثملا نم اعبس) هلوق انلمح اذإ انأ ملعاو

 لوالا مكحلا
 ناتكلا ةضاق هنسفم ىف تتكت ةودقم قا نك  لاقدلأ مصالا ركب ىنأ نع ىضاقلا لقن

 مث . ةحتافلا وه هنأ تبث امل ىناثملا عبسلا نأ هيف هتجح لعل : لوقأو . نآرقلا نم تسيل اهنأ ىأر
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 - ةاملو | حا سد هاا 6 6 ا 6أ تقوض 2 ه2 ه مس هه

 2 نعم دعو كا «8م8» نينم ملل كاع 0 لع ل" كما م ايلا قرا هانم
 هرم ل

 هنأالإ نسح مظنلا اذهو٠ 2 مهنم - فرز هدجو 1 3 " الهإ ع كا ُْق بجو 0 1

 ضرالاو تاومسلا قاخام لاك هنأ لع ةيآلا تلد : 5 اجلا لاق 3 ةلردعلا لوق ىلع ميمتسي ل

 عاظابلا نك هلعفب كيرأو الطاب:للعفام: لكن آل .ءلظابلا نكي لقالا نّوكمو اقج الإ:امهتيئامو

 هقلخامرثك أ نأ نومعزب نيذلا ةربجلا بهذم نالطب هيفو « قلاب اقولخم نوكي الو اقح نوكي ال

 . لطاب ىصاعملاو رفكلا نم ضال و تارءسلا نيب لاعت هللأ

 لدت اهنأل , دابعلا لامعأ عيمل قلاخلا وه هناحبس هنأ ىلع لدت ةيآلا هذه اولاق انباحأ نأ ملعاو

 بجوفامنيب دايعلا لاعفأ نأ كشدلا امهنيام لكل رم كلن تاوءسللقاا اوه هناحيس هنأ ىلع

 هذه ركحذنم دوصقملا نأوهو مظنلا ىف رخآ هجو ةبآلا ىفو  هناحبس هللا وه اهقلاخ نوكي نأ

 ةفلاسلا ممألا نأ عمساذإ هنأف هموق ةهافس ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع |ررغ لاك هللا رييصت صصقلا

 دم ىلع تافافسلاك لت لمحت لهس ةدسافلا تالماعملا هذه لثمب ىلاعت هللا ءاسنأ نولماعي اوناك

 دمحم لاق اذه كدنعءف ةفلاسلا ممآلا ىلع باذعلا كن هنأ نيد اهلا لاعت هنأ 5 2 ملسو هيلع هللأ ىللص

 ىلع مايإو كيزاجبو كئادعأ نم اف كل مقتنيل هللا نإو (ةيتآل ةعاسلا نإو) ملسو هيلع هللا لص

 فكشف فاضت الاو لدعلاو قحاب الا اههتبامو ضرالاو تأ ومسلا قلخام "هنا ٠ مت اًئيسو كتانسح

 م(اًثيس نع حفصلاف كلذ دعب هيعر هموق ىذأ ىلع هريصا1 لاعت هنإ م كرمأ لامهإ هتكح قبلي

 « ءاضغإو لحب اليمج اضارعإ مهنم قلتام لمتحاو « مهنع ضرعأف ىأ (ليمجا حفصلا حفصاف) لاقف

 وقعلاو نسحلا قلخلا رهظي نأ كلذ نم دوصقملا نآل «ديعي وهو فسلا ةيآب خوسنم وه . ليقو

 . اخوسنم ريصي فيكف ؛ حفصلاو

 توافتو مهعئابط فالتخا عم قلخلا قاخ هنأ هانعمو ( مدلعلا قالخلا وه كبر نإ لاق مث

 ملل 0و ظواعلا اذه عم مهقلخ اماف كلذك ناك اذإو . كاذك مهنوكب هيلع عم م 0

 لج لف ةلزتعملا لوق ىلع ا ةدارالاوةئيشملا ضحماف 4 ل لهأ لوف ىلع امأ .٠ تاوافت هتأأ كلذب

 . لعأ هللاو « ةمكحلاو ةحلصملا

 اجاوزأةب انعتمام ىلإ كينبع ندمال مظعلا نآرقلاو ىناثملا نم اعبس كانينآ دقلو إل ىلاعت هلوق

 «نينمؤملا كا ضفخاو مهيلع نزح الو مهم



 7 وصد د ص14 ا سوس - سم م ه6 يت سوك لس هن مر 6 سد

 ع كاولاكف ب انآ ِماَنيَتاَو 0 دارا رد اس بذك َكقلُو

 ماس مو يي زرت ل سرا 4م 2 د هر

 ةحيصلا مبتذخاف 0 0 ا لآبجلا نم و أوناكو 2« كانط رحم

 يبتسا

 20000 اس 6س ل هس 22 2 ست مور ل

 تاومكلا انقلخ امو «85» 0 اوناكام مَع م اق 6« تي

 ساس 026 ج6 هس مك د ساس هته سس سم 32 زل ص وتحرش حا خا 65206

 «86» ليما حفصلا حفصاف ةيئال ةعاسلا نإو قمع امهنامو ضرالاو

 رادو راو زعوا عر 12 2

 «لح» مداعلا قداتلا ره كبد نإ

 . دصقملا ىلإ ىدمي قيررطلا نال.« هريغل.نيبمضتأ

 اوناكو نيضرعم اهنع اوناكف انتايآ مهانيت آو نيلسرلا رجحلا باححأ بذك دقلوإإ ىلاعت هلوق

 «(نوبسكي اوناكام مهبنع ىنغأ اف نيحبصم ةحيصلا مهتذخأف نينمآ اتوب لابجلا نم نوتحني

 هلزقو دوم هتك ناكذاو مسا رجحلا :نورسفملا لاق اص ةصقىهو  ةعبارلا ةصقلا وه اذه

 مثانيت آو) هلوقو لسرلا لكل نيركسنم ةمهارب اوناك مولا لعلو ؛ هدحو حلاص هنم دارملا (نيلسرملا)

 اهجاتن روهظو اهقلخ مظعو ةرخصلا نم اهجورك ةريثك تايآ ةقانلا ىف ناكو « ةقانلا ديري (انتايآ

 « رطوسر تايآ منال حلاصل ةيآ ةقانلا تناكنإو ميلا ءاتيالا فاضأو اهنبل ةرثكو : اهجورخدنع

 هلوةو مومذم ديلقتلا نأو بجاو لالدتسالاو رظنلا نأ ىلع لدي (نيضرعم اهنع اوناكف) هلوقو

 (نينمآ ) هلوقو فارعاألا ةروس ىف تحنلا كلذ ةيفيك انركذ دق (لابجلا نم نوتحني اوناكو)

 اوناكام مهنع ىنغأ اف) هلوقو مسييلع مهفقس عقي نأ (نينمآ) ءارفلا لاقو « هللا باذع نم ديري

 كلت عمج ندو لابجلا كلت تحن نم _]رولمعي اوناكام ءالبلاو رضأا مهنع عفدام 1000

 1 ملعأ هللاو . لاومإلا

 حفصلامءفصاف ةيتآل ةعاساانإو قحاب الإ امهنيبامو ضرآألاو تاومسلا انقلخ امورإ ىلاعتهلوق

 6 ملعلا قالخلا وه كبرنإ ليمجا

 محرلاب قيلي فيك بيذعتلاوكالهالا : ليق هل ”اكذ رافكلا كلهأ هنأ ركذ املىلاعت هنأ ملعا
 هك اذان ةعاطلاو ةدابعلاب نيلغتسمالونوكعلل» قالا تقلخ (ق] ىأب هنع تاجأف ميركلا



 ةيآلا «نيملاظل ةكباللا باحصأ ناكناو» ىلاعت هلوق 8

 21665 ها ارن# 2 2١

 ا 0 مهم 01 20/2 َنيماظَأ 5 اللا ب امك 1-25 هكا

30 

 «0/1ؤ» نسم

 تت

 . هيف هتعمو كلذ مسو تفرع ىأ اذك نالف ىف

 قبس دقو « طول موق ةنيدم ىلإ دئاع (امنإو) هلوق ىف ريمضلا م قم ليبسبل اهنإو إل لاق ع

 هللا رهق راث !نم اف رهظامو ىرقلا هذهىأ ( مقم ليبسبل) هلوقو (ةنيدملا لهأ ءاجو) هلوق ىف اهركذ

 . امنودهاشي ماشااىلإ زاجحلانم (نورعن.ذلاو) فخ ملو سردنب مل تبث مقم ليبسل هيضْعَو

 نأ فرع لسرلاو ءايبناألا قدصو هللاب نمآ نم لك ىأ (نينمؤالل ةيآل كلذ ىف نإ إب لاق مْ

 هللاب نونمؤيال نيذلا امأ .لاهجلا كل وأ نم هئايبناأل مقتنا ىلاعت هللا ناك كا ناك انا كلذ

 تالاصتالاو ةيبكوكحلا تانارقلا لوصح ىلعو . هعئاقوو ملاعلا ثداو> ىلع هنولمحي مناف

 : ملعأ هللاو ةيكلفلا

 «نيم مامابل امهنإو مهنم انهقتناذ نيملاظل ةكبالا بادحأ ناكنإ و ىلاعت هلوق

 مدآ ةصق : اطو أف . ةروسلا هذه ىف ةروكذملا صصقلا مم ةثلاثلا ةصقلا ىه هذه نأ أ ملعا

 هيلع بيعش موق مث ةكردلا ناك و: ةضقلا'هذف“::اهثلاثأو : طولو مهاربا 5 ةصق : اهناثو . سيلبإو

 هللا ركذ دقو « ةلظلا موي باذعب ىلاعت هللا مهكلهأف ابيعش اوب ذكف ضايغ بادأ اوناك مالسلا

 لاق . رجشو ةرجشك كيأو ةكيأ : لاقي فتلملا رجشلإ ةكبألاو ؛ ءارعشلا ةروس ىف مهتصق ىلاعت

 عضوم لهأ ءاله : جاجزلا لاقو « ةضيغلا ةكيالا : ىلكلا لاقو « لقملا رشوه كالا : سابع نبا

 هلوقو « ةليقثلا نم ةففذلا ىه انهه ناو ديكوتلل ماللاو نإ ىنعمو : ىدحاولا لاق . رجت اذ ناك

 نع اوكلهف اران ناكملا مهيلع مرطضا مث« امايأ مهيف رحلا دتشا : نورسفملا لاق ( مهنم انمقتناف)

 : نالوق هيف (امهنإو) هلوقو مثرخآ

 . ةكيالاو مالسلا هيلع طول موق ىرق دارملا «لوآلا لوةلاإل

 ركذ الف امهملإ اثوعبم ناك مالسلا هيلع ابيعش نآل نيدمو ةكيالل ريمضلا «ىناثلا لوقلاو )

 مسا مامالاو حضاو قيرطب ىأ (نيبه مامابل) هلوقو امهريمضب ءاخ نيدم ىلع اهركذب لد كيلا
 نال : هبيتق نبا لاق . عبتيو مي هنآل امامإ قيرطلا لعج اما : جاجزلاو ءارفلا لاق . هب متؤيام
 لمتحيو هسفن ىف نيبم هنأ لمتحي (نيبم) هلوقو هديرب ىذلا عضوملا ىلا ريصي ىتح هب ملأي رفاسملا



 00 ةيآلا «نيمسوتملل تايدآل كلذ ىف نإ» ىلاعت هلوق

 قحاملا مو ف ذ مالكل او: مل بأ وهو ىبأ ةءارق فو (مهتاهمأ هجاوزأو مهسفنأ نم تيسر

 . مالسلا هيلع دوه ةروس ىف ءاصقتسالاب سم دق

 : لئاسم هيف (نوهمعي مهتركس ىل مهنإ كرمعل ل هلوق امأ

 رمح أنبا لوق هنمو قبب نأ الؤافت ارمع لجرلا ىو دحاو رمعلاو رمعلا (ىلوألا ةلأسملاال

 معلا للخاو ناعلا هذ

 .. نيعال :نيعلا اودتف "كك سعو. كرمدلا | ولاق هب او دتف] اذاف ءارتعو |رع رمجي لجرا 23

 . فخالا اومزتلاف كرمعلو ىرمعلب مسقلا نورثكي مثو ماع فخأ حتتفلا نآل : جاجزلا لاق

 نأ دارملا نأ : لوألا : نالوق (نوهمعي مهتركس ىنل مهنإ كرمعل) هلوق ىف «ةيناثلا ةلأسملا)

 ىأ ؛نوهمعي مهتياوغفف ىأ (نوهمعي مهتركسؤل مهنإ كرمعل) مالسلا هيلع طولل تلاق ةكمئالملا

 للص هللا لوسرل باطخلا نأ : ىتاثلاو . كتحيصن ىلإ نوتفتليو ؛كلوق نولبقي فيكف نوريحتي

 ىلع قلخلا مركأ هنأ ىلع لدي كلذو :نحأ اع مسقأامو هنامك مسقأ لات هر ملسو هيلع هللا

 ىمسق كرمعل : ىنعملاو ء؛ فوذحم ربخلاو ءادتبالاب (كرمعل) هلوق عفت”را : نويوحنلا لاق ىلاعت هللا

 , ناعفأل هللاب : وحن لعفلا هنم فذح مسقلا بابو هيلع اليلد مالكلا ىف نآل ء ربخلا فذحو

 ٠ فلاح كنأب بطاخلا لعل فذحيف هللاب فلحأ : ىنعملاو

 ةيآلاىف سيل : ىتاعملا لهأ لاقمالسلا هيلع ليربج ةحيصىأ (ةحيصلا مهتذخأف )) ىلاعت لاق م“

 سيلف الإو هب ليق ىوق ليلدب كلذ تين ناف مالسلا هيلع ليربج ةحبص ةحبصلا كلت نأ ىلع ةلالد

 قرشي قراشلا قرش لاقي (نيقرش»ه) هلوقو ةكلهم ةميظع ةحيص مهتءاج هنأ ىلع الإ ةلالد ةيآلا ىف

 ىأ (نيقرشم) هلوقف علاط علط ىأ قراش رذام مهلوق هنمو ؛ قرشلا بناج نم علطام لكل اقورش

 . سمشلا غوزب وهو « قورشلا ىف لخد اذإ لجرلا قرشأ لاقي قورشلا ىف نيلخاد

 ةاءاملا ةحيصلا : اهدحأ : باذعلا ند عاونأ ةثالثب مبذع ىلاعت هنأ ىلع لدت ةيآلا نأ ملعاو

 هذه لكو ٠ ليج نم ةراجح مهياع رطمأ هنأ : اهئلاثو . اهلفاس اهيلاع لعج هنأ : اهيناثو . ةركسملا

 . ةره ةروس و اهريسغ رك دق لارا

 ارثأ هيف تيأر ىأ اريخ نالف ىف تعسوت لاقي «نيمسوتلل تايآل كلذ ىف نإ )) ىلاعت لاق مث

 ؛ نيرظانلا ليقو ؛ نيسرفتملا : ليق نيمسوملا ريسفتىف نيرسفملا تارابع تفلتخاو « هيف هتسرفتوهنم

 نوتبثتملا ةغللا ىف نيمسوتملا ةقيقح : جاجزلالاق .نيرصبتملا ليقو ؛ نيربتعملاليقو « نيركفتملاليقو

 تمسوت : لوقت ةلادلا ةملا ىف رظانلا مسوتملاو « هتمالعو هتفصو .ىثلا ةمس اوفرعي ىتح مرظنف



 ةيآلاءنورشبتسي ةئيدملا لهأ ءاجود ىلاعت هلوق لح
 نيل سا حيض ثصاص 6 2م "2 ١72662

 ار نو هلا يطب .الَمْنِإَلاَ «511/» َنورشبتس اهني دنا راها اكو

 ل ا آ  آ هه ]أ ]ا

 قآتبماْوَمَ لاق د نيالا نع 57 وأ اولاَق تحد نورْحاّلَو 000
 ه2

 رود عع ا نإ سو سس ا

 مهتذخاف 60785 نوهمعب مهتركس 0 من 0 «ا/اد َنيلعاف م هد
 ه-

 هود ليجسنم راج مي 0 اراه اس انة يقر علا
 و حا

 د كلذ نإ «/6 0 نر 2 1 «176» نيمو ا كِلَذَو كر

 هرتوس

 «1// د نينم د

 هللا اوةتاو نوحضفت الف قيض ءالؤه نإ لاق نورشبتسي ةنيدملا لهأ ءاج ورإ) ىلاعت هلوق

 مهتركس ىف مهنإ كرمعل نيعاف متنك نإ ىتانب ءالؤه لاق نيملاعلا نع كبنن ملوأ اولاق نوزخت الو

 كلذ ف نإ لج نم ةراجح 0 انرطمأو اهلفاس اهيلاع انلعجل نيقرشم ةخيصلا مهتذخأف نوهمعي

 (ن ينم ؤملل ةبال كلذ ىف نإ ميقم لييسبل اهنإو نيمسوتبلل تايآل

 نأ الإ هؤاج ىذلا ناكملا ىلع ليلد ةيآلا ىف سيلو , طول موق ةنيدملا لهأب دارملا نأ ملعا

 ىتح مثربخ رهتشا نسحلا ةياغ ىف اوناكال ةكئالملا نإ : ليق . طول راد اًواج مهنأ ىلع لدت ةصقلا

 ةثالث طولب لزن اولاق موقلاف ةلجابو « كلذب مهتربخأ طو ]هاما لقو :ط ع لو

 كتئلوأل مهنم اهيلط طول راد ىلإ اويهذف مهنم الكش نسحأ الو اهجو حبصأ طق انيأرام درملا نم

 : نيمالك هفايضأ ارد امل طول مه لاقف رورسلا راهظإ راشبتسالاو درملا

 ةحيضفو احضف هحضف, هحضف لاقي (نو>حضفت الفيض ءالؤه نإ) لاق ل اول مالكلا)

 كلذ ناكءوسلاب مهومتدصق اذاف همارك | بحب فيضلا لأ كلا و زاعلا هب همزا ام هرمأ نم رهظأ اذا

 (نيملاعلا نع كبنت مل وأ) مهلوقب هوباجأف (نوزخت الو هللا اوقتاو) هلوقب كلذ دك أ مث , ىب ةناها

 .؟ ةمسافلا ةاررصق اذإ سائلا م دا ى انملكت نأ كاني لق انسسلا : ىعملاو

 نم هتائب دارملا ليق (نيلعاف منك نا ىنانب ءالؤه) هلوق طول هلاق امم «واثلا مالكلاو 9

 ىلوأ ىنلا) ىلاعت هلوةكوهو مهل بالاك ن وكي ةمألا لوسر نآل , هموق ءاسن دارملا : ليقو ؛ هبلص



 ١" ةيآلا«ليللا نم عطقب كلهأب رسأف: ىلاعتهلوق

 0 2 تنل 0 مرابدأ عب تاو يلا نم عطقب كلم 5

 ريسا 1 تلا ب

 ضد مهر 2010 م هز 7

 الوم ءاد 56 مالا كلَ هيلإ ايفو <03 نورت كمسا] يضم
 يني نكلا ي

 ه- .ه مى ل 6

 21129 نيحصم عوطق»

 كشال ىذلا تباثلارهآلاو نيقيلاب ليقو « باذعلاب : ىلكلا لاق (قحلاب كانيتأو) مهل وقب هوركذام

 (نوقداصل انإو) محلوقب ديك أتلا اذه اودك أ مث ماوقألا كئلوأ باذع وهو هيف

 ثيح اوضماو دحأ مكنم تفتلي الو ممرابدأ عهتاو ليللا نم عطقب كلهأب رسأف ل ىلاعت هلوق

 4 نيحبصم عوطقم ءال وه راد نأ رمالا كلذ هيلإ انيضقو نوممؤت

 بحاص نعفاشكلا بحاصىورو . ىرسو ىرسأن م اهلدوو ةزمهلا عطقب (رسأف)'ىرق

 : رعاشلا لاق . ليللارخآ عطقلاو ريسلا (نم) رسف ديلقالا

 مس ليل عطق نم انيلع ؟ موجنلا ف ىرظناو بابلا ىحتفا

 ةدئافلا (دحأ نم تفتلي الو) هلوقو . كلهأو كنانب راثآ عبتا :هانعم (مرابدأ عبتاو) هلوقو

 نم مهب لزنيام ميظع ىري الثل : اهيناثو . باذعلا هل انيف دحأ مكنم فلختي الثل : اهدحأ : ءايشأ هيف

 جرعتالو كنأشل ضدها : لوقت امهءارو فلخ امل ماهتهالا كرتو عارسالا هانعم : اهثلاثو ؛ ءالبلا

 ثيحاوضماو) هلوقو . ةتبلا هببسب نعج ريالف ؛ عضوملا كاذد 0 هنم 3 ول : اهعبارو ءىث ىلع

 ليربج نال كلذو . ليربج كل لوب ثيح : لضفملا لاق . ماشلا ىنعي : سابع نبا لاق (نورهؤت

 انيضقو) هلوقو . طول موق لسمع لثم اولمعام اهلهأ ةنيعم ةيرق ىلإ 0 نأ مهرمأ مالسلا هيلع
 هريظنو « اتوتبم ايضقم هيلا هانيحوأو : ليق هناك , انيحوأ ىنعم نمض هنال « ىلاب انيضق ىدع (هيلا

 توتبملا ءاضقلا كلذ دعب سف هنإ مث (ىلإ اوضقا مث) هلوقو (ليئارسإ ىنب ىلإ انيضقو) ىلاعت هلوق

 شمعألا أرقو . هل مظعت ورم'الل يخفت ايناثهريسفتو .ال وأهماهبإ ىفو (عوطقم ءالؤهربادنأ) هلوقب

 ةءارق ىفو ؛ ءالؤه رباد نإ لاقف ءرماأللا كلذ نع انربخألاق الئاق ناك فانئتسالا لع رسكلاب (نإ)

 دحأ مهنم قيال ىت>مهرخآنع نولصأةسي ىنعي . مهرخآ مثربادو (ءالؤهرباد نا) انلقو . دوعسم نبا
 . حبصلا روهظ لاح ىأ (نيحبصم) هلوقو

 05 تست و



 ةيآلا «نواسرملا طول لآ ءاجالفد ىلاصتهلوق 0

 اولاق تى نورك لا و طوأ لآ ٠ ا

 «214» َنوَقداَصأ | ظ قحلا كانت وم 0 هيف 1 فى كنج :
 امس م 58

 . براقتم لكلاو « انيضق ليقو . انربد : جاجزلا لاق . انبتك (ان ردق) ىنعمفف ليقو ؛ رشلاو ريخلا ىف

 نوقابلا أرقو « لقلا ىفوانهه لادلا فيفختب (انردق) مصاع نع ركب وبأ أرق «ةيناثلا ةلأسملا)

 مكنيب انردق نحن) ريثك نبا ةءارقهنمو . هتردقو ءىشلا تردق : لاقي ىدحاولا لاق ٠ ديدشتلاب امهف

 رثك أ ىنعملا اذه ىف ةددشملاو : لاق مث (ىدهف ردق ىذلاو) ىاسكلا ةءارقو . افيفخ (توملا

 (اريد## هردقف ءىش لك قلخو) هلوقو (اهتاوقأ اف ردقو) ىلاعت هلوقل الاعتسا

 ««ىلاعت هتل.هنأ عم مهسفنأ ىلإ ريدقتلا لعف ةكتالملا دنسأ مل: لوقي نأ لئاقل (ةثلاثلا ةلأسملا)
 ؟ ىلاعت هللا ردق : اولوقي لو

 ةصاخل وب اي ىلاعت هللا, صاصتخالاو برَقلانم ملط امل ةرادعلا ذهن ااو زك ذر [عزا ::فاروطلاو

 راهظا مالكلا اذهركذب نوديريامتإو « مثال كلملاوهرمآلاو ربدملاو اذكب انرمأو اذك انربد كلملا

 1 ملعأ هللاو انهه اذكف .. كلملا كلذب صاصتخالا نم ملام

 قبو فلختت اهنأ انيضق ريدقتلا لوعفم عضوم ىف (نيرباغلا نمل اهنإ) هلوق (ةعبارلا ةلأسملا)

 . معأ هللاو ةاجنلا ىلإ لصتف طول عم قبب نم نوكتالو . نوكلهي اي كلمت ىتح قبي نم عم

 هيف اوناك امم كاندج لب اولاق نور كنم موق مكنإ كلان ولسا: ظولا لا 37 هلوق

 « توقد داصل انإ و قلاب كانيت او نورتع

 اوبهذ نيمرجم موق باذعل نولسرم مهنأب هوربخأو دلولاب ميهاريإ اورشبامل ةكئالملا نأ معا

 موق 590]) مهل لاق اذهلف « هللا ةكئالم مهنأ اوفرعام هموقو اطول نأو ؛ هلآ ىلإو طول ىلإ كلذ دعب

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل « نوركتم مهنأب مهفصوامنإ هنأ : لوآلا : هوجو هليوأتىفو (نوركتم

 . هيلا هنولصوي رش لجأل هيلع اولخد مهنأ فاخو كلذ مهنم ركسنتسا هيلع اومجم ايلف . مهفرعام

 هيلع هموق مجم نأ فاخف « هوجولا ناس> ادم ابابش اوناك مهنأ :ىناثلاو . ةملكلا هذه لاقف

 ىأ (نوركنم موق مكنإ) هلوقف ةفرعملا دض ةركنلا نأ : ثلاثلاو . ةملكلا هذه لاقف مهلط ببسب

 تلاق ةملكلا هذه دنعف ىلع ملخد ضرغ ىاأللو « ماوقألا كل 3 كفء 00 : كفرعأ ال

 اودك أم . هلوزن ىف نوكشي اوناك ىذلا باذعلاب ىأ « نورتمي هيف اوناك امب كانئجلب « ةكئالملا



 اهم ةيآلا «نيرباغلا نمل اهنا انردق هتأرما الإ » ىلاعت هلوق

 كلت اوركذ هيلع اولخدام لوأ ىف اوناكل ةراشبلا كلت ركذ وه ءىجملا نم دوصقملا مامت ناكولو

 مهيب ناكام هنأ قيرطلا اذه. مالسلاو ةالصلا هيلع مهاربإ لع كلذك رمآلا نكي مل اسلف ؛ ةراشبلا

 (نولسرملاا بأ كيطخاف)لاقق ضرغلا كلذ نع مهأس مرجالف رخآ ضرغلناك لب ةراشبلاهذهد رجم

 اذه ىلع اورصتقا امناو (نيمرجم موق ىلإ انلسرأ انإ) اولاق مهنأ ةكئالملا نع ىلاعت ىكح مث

 ملاصئتساو مهك الهال كلذ ناكن يمرجما ىلإ اولسرأ اذإةكئالملا نأب مالسلا هيلع ميهاربا ملعل ردقلا

 موقلا كالها لاسرألا كلذب دارملا نأ ىلع لدي (نيعمجأ مثوجنمل انإ طول لآ الإ) مهلوقف اضيأو

 . هنيد ىلع اوناك نيذلا هعابتأ طول لآ نم دارملاف (طول لآ الإ ) ىلاعت هلوت امأ

 ؟ لصتم وأ عطقنم ءانثتسا وه له (طول لآ الإ) هلوق : ليق ناف

 موقلا نآل « اعطقنم ناك ( موق)نم ءانثتسا ءانثتسالا اذه ناكنإ : فاشكلا بحاص لاق انلق

 نوكي نأ بجوف « نانجلا فاتخاف ٠ نيمرجم اوناك ام طول لآو نيمرجم موكب نوفوصوم

 اومرجأدق مرقىلإ : ليق هن اك الصتءناك (نيمرج)ىفريمضلانم ءانثتسا ناك ناو . اعطقنم ءانثتسالا

 : فاشكلا بحاصلاق مث (نيمللا نم تيب ريغ اهيف اندجو اف) لاق اك مثهدحو طول لآ الإ مهلك

 مكح ند مطقنملا ف نوجرخي طول ل ! نآل كلذو «نيهجولا نيذه فالتخا بسحب ىنعملا فلتخيو

 طول ل آ ىلإ اواسرأامو ةصاخ نيمرجلا موقتلا ىلإ اولسرأ ةكئالملا ريدقتلا اذه ىلع نآل ؛ لاسرآلا

 انإ) هلوق امأو ءالؤه اوجنيو ءالؤه اوكلييل اعيمج مهلا اولسرأ ةكئالملاف لصتملا ىف امأو ؛ الصأ

 . ناتغل امهو ةددشم نوقابلاو « ةفيفخ (مهوجنم) ىناكلاو ةزمح أرق هنأ لعاف (نيعمجأ موجنمل

 هلوق فرورجملا ريمضلانم ءانثتسا اذه : فاشكلا بحاص لاق (هتأ ما الإ )) ىلاعت هلوق امأ

 امف نوكي اما ءانثتسالا نم ءانثتسالا نال , ءانثتسالا نم ءانثتسالا باب نم كلذ سيلو (مهوجنمل)

 تنأ هنأ رمال قلطملا : لاق ول اكو : هتأرما الإ طول لآ الإ مهانكلهأ : لبق ول امك , هيف محلا دحتا

 ؛ امهرد الإ ةثالث الإ مارد ةرشعىلع نالفل رقما : لاق اذإ اكو «ةدحاو الإ نيتنث الإ اثالث قلاط

 هلوقب وأ (انلسرأ) هلوقب قلعتم (طول لآ الإ) هلوق نآل . ناكحلا فلتخا دقف ةيآلا هذه ىف امأف

 . ءانثتسا نم ءانثتسا اذه نوكي فيكف (موجنم) هلوقب قلعت دق (هتأرما الإ) هلوقو (نيمرجم)

 : لئاسم هيفف «نيراغلا نمل اهنإ انردق إل هلوق امأو

 دق لاقي . هريغرادقم لع ءىلا لعج# ةغللا ق ريدقتلا ىعم نأ لغا لوألا ةلأسملا 2

 . ةيافكلا رادقم ىلع اهلعج ىأ تاوقالا ىلاعت هللا ردقو « هرادقم ىلع هلعجا ىأ اذمم ءىثلا اذه

 كي ام رادقم ىلع هلعج ىأ هيلع هردقو ء اذك هيلع هللا ىضق : لاقف ؛ ءاضقلاب ريدقتلا رسفي م“



 ا .أ عطخ اف لاق» ىلاعت هلوق ١

 10 ركلات مر ل ؟بطخاَف لاَ
 هم ص

 3. َنيرباَعلا نام 0 ماا «م+» َنيممجأ أ موج نإ ط طوللآآلإ

 لهجلا دنعالإ م ىلاعت هللا 6 1 "1 ونقلا نآلا ق- مالكلا اذه (ىلوأالا ةلأسملا))

 جايتحاب املاع ىلاعت هناك لهي نأ لابن امو: هيلع "!درداق ىلاعت_ةناوك "نهج نأ": اهدخأ 0 : 

 رومالا هذه لكف لهجلاو ةجاحلاو لخبلا نع اهزنم ىلاعت هنوك لهجب نإ" اكلات راد هنلا علا َكَلَذ

 (نولاضلا الإ هير ةمحر نم طنش نمو) لاق ىنعملا اذهلف ؛ لالضلل ببس

 ننال, كاذكا ازواكمتالاو نروتلا سكت (طققل) ؛قانكلا ]1و 26 4(ة يناثلا ةل أسملا)

 ىكحو ؛ ملعي ملع وحن طنقي طنقو , برضي برض و « طنةي طنق : ناتغل امهو نونلا حتف

 اهرسكو ىضاملاىف نونلا حتفب طنقي طنق : ىسرافلا ىلعوبأ لاق «نونلا مضي طنقي طنق : ةديبع 1

 ةديبعىبأ ةياكحو (اوطنقام دعب نم) هلوق ىف مهعاهتجا كلذ ىلع لدي تاغللا لعأ نم اينما ف

 قسف لثم لعفي و لعفي ىلع ءىجب لعف نم عر اذكار فو حستفب طنق نأ ىلع اك 0

 : ملعأ هللاو . لعفي ىلع لعف عراضم ءىحجب الو قسفيو قسفي

 انإ طول لآ الإ نيمرجم موق ىلإ انلسرأ انإ اولاق نولسرملا اهمأ مكيطخ اف لاقل ىلاعت هلوق

 (« نيرباغلانل امنإ انردق هتأرماالإ نيعمجأ مثوجنم

 : لئاسم ةءآلا ىف

 نأشلاو بطخلاو « ىلاعت هللا مهلسرأ هلجاأل امعلاؤس (مكبطخ اف) هلوق (ىلوآلا ةلأسملا)

 . لاحلا مظع ىلع لدأ بطخلا ظفل نأ الإ : ءاوس مالاو

 اف) كلذ دعب مف لاق فيكف مللعلا ركنلا دل لاخر تشو اكمل ياللا كل ةرإ "ان اق

 (ناوكرللا اعأ مكبطخ

 > قاتلا واشملا ىو هل متهجوتىذلا رماآألا ام هانعم : مدالالاق : : لوألا : هوجو هيف : انلق

 الف ء ايفاك ةكئالمللانم دحاولا ناكل ةراشبلا لاصيإ 0 ىلدنأ لع هنإ : ىضاقلا لاق

 اهيأ طخ اف) لاق مرج الف ةراشبلا لاصيإ ىوس رخآ أض رغ مهل نأ ملع اللا رع امج ىأنر

 فوحلا ةلازإ ضرعمفف . ملعمالغب كرشبنانإ : اولاق امنإ مهنإ لاقي نآل 56 فلاثلا (نولساملا

 . ملعمالغب كرشبنانإ لجوتال : هل اولاق فاخأ ل مالسلاو ةالصلا هيلع مهلربإ 0 : لجولاو



 اة ةيالا «نيطناقلا نم نكتالف ق وحلب كانرشب اولاقد ناكل

 2 اباش هلق وأ ةخوخيشلا ةفص ىلع هيقس هنأ عم دلاولا هيطعي ىلاعت هنأ فرعي نأ دارأ هنأ كلذ

 ةماتلا 59 كلا لاح دلولا لصحال هنأ , : راج ةداعلا 3 ماهفتسالا اذه قف تبسلا وع دلولا هيطعي

 : نابشلا لامع لصعامإو

 نيطناقلا نم نكت الف قحلاب كان رشب : اولاق ملف مترك ذام مالكلا ىنعم ناكاذاف : ليق ناف

 نكتالف : ملوقو ةخوخيشلا ةفص ىلع هئاَعبإ عم دلولاب هرشب ىلاعت هللا نأ اونيب مهنإ :انلق

 كلذك سيل هنأىلع لدي امب مهباوج ىف حرص 20 الدب . كلذك ناك هنأ يلع لديال . نيطناقلا نم

 مظع ناكاذإ ناسنالا نأ ذه. خا نازح هيفو (نولاضلا الإ هبر ةمحر نم طنقي نمو) لاَقف

 هلوصح كلذ دعي رش اذاف ؛ يق دارللا كلذ لوصح هنظ ىلع باغي ىذلا تقولا هنافو ءىش ف ةيغرلا

 ملكتي هلعلف هئاكذو همهف ةوقل ليزلاو هل شهدملاكىوقلا حرفلا كلذ ريصيو هرورس«و هحرف مظع

 اعرق ةراشلا كلت تيطتس هنإ: اًضيأ لدقو « تقولا كلذ ق حرفلا كلذ نم ةيرطض» تاملكب

 ' 0 كلت عامسب ذاذتلالل أبلط رثك أو نيترمو ىرخأ ةرم ةراشبلا كلت عمسيل لاؤسلا ديعي

 مهفتسا : اضيأ ليقو (ىلق نئمطيل نكلو) هلوق لثم قوثولاو ةنينأمطلا ةدايزل ًابلطو

 ؟ ؟داهتجاو كسفنأ دنع قم مأ نورشس

 ردك ريثك نبا أرقو « نآرقلا لكىف ةفيفخ نونلارسكب (نورشبت) عفان أرق 4 ةيناثلا ةلأملاإ)

 نونتنغذأ قورشبت هريدقتف ديدشتلاو ردكلا امأ.« ةفيفخ ن ونلا حتي نوقابلاو . اهديدشتو نونلا

 نيلثملا عامتجال الاقثتسا عما نون فذح ىلعف فيفختلاو رسكلا امأو « ةفاضالا نون ىف عما

 بيجأو زوال نيفرملا طاقسإو : لاق . نونلا عم ءايلا عفان فذح : متاحوبأ لاق فيفختلل ًابطو

 لاق زئاج نيفرملا فذح نأ ىلعو . عفرلل ةمالع ىه ىتلا نونلا ىهو ادحاو افرح طقسأ هنأب : هنع

 نونلاو ةفاضالا ريع ىلعف نونلا حف امأف 2( 5 الو) عود فو 060 الو) موت ّق ىلاعت

 للاعلا هللأ ةاضق اذع كدرب : ا نبا لاق (قحلاب كانرشإ) هلوقو ) ادبأ ةح ودفد هو عفرلا ةمالع

 اص نم جرخمو ؛ مالسلا هيلع قحسا ميهاربا بلص نم جرخي نأ ىضق لاعت هللا نأ" للاب

 هلوقف ءايبنالا رثك أ قحسا بلص نم جرخب هنأب رشب ىلاعت هناف مدآ بلص نم جرخأام لثم قحسا

 طونقلا نع مالسلا هيلع ميه ريال ىهمن (نيطناقلا نم نكن الف) هلوقو ىنعملا اذه ىلإ ة راشا (قحلاب)

 هلوق ىف !؟ هنع ىبنلل العاف ىبملا نوك ىلع لديالا ءىثلا نع ناسنالا ىبن لأ ازيثك انزكذ دقو

 ةمحر نم طنشي نهو) لاق هن أ مالسأا هي هلع ميهأرب | 32 للاعن 32 م (نيقفانملاو نيرفاكلا عطتالو)

 : ناتلأ م هيقو (نولاضلا الإ هبر



 ةيالا «ملع مالغب كرشبنانإ لجوتال اولاق» ىلاعت هلوق نيالا

 ءاجناب و ء ربكلا دعب دلولاب هورشب مالسلا هيلع ميهاربا فيض نأ ةيالا ىف ىلاعت ركذو مهتربخأ

 باذعب طول موق نم رافكلا بذعي.س ىلاعت هنأب اضيأ هوربخأو باذغلا نم طول موقنم نيئنمؤملا

 ملأ كباذع,هناذع نأو نيتها محر روفغ ةنأ نم هك دام ئاوهب كلذا لك ؛لاعتتالالا

 ”رافكلا

 ىعسمت « ىرقلاباطا اناسنإ ىنأ اذا فيضي فاضردصم لصاألا ىف فيضلا 4 ةيناثلا ةلأملا ١

 . ةعامج مو ظفللا ىف دحو كلذلو ؛ هب

 لا ع مهعانتما عم اقيض مهام فيك : لبق ناف

 : اضيأ ليقو . كلذب مهتيمتزاج ةفايضلا بلطل هيلع اولخد امن مهنأ مهاريإ نظ امل :انلق

 اولاقف هيلعاواخدذإ) ىلاعت هلوقو « لك اي مل نإ وافيض ىمسءهيلا ”ىجتلي و ناسن الا راد لخدي نم نإ

 ناكو ؛ نوفئاخىأ (نولجو مكنم انإ) مهاربإلاقف ءامالس تيلس وأ امالس كيلع مسن ىأ (امالس

 (لجوتال) نسحلا أرقو تقوريغبو نذإريغب هيلعاواخد مهنأل : ليقو . لكلا نم مهعانتمال هفوخ

 « هلجوأ ىنعمب هلجاو نم لخاوت الو لجأت ال ”ىرقو . هفاخأ اذا هلجوي هلجوأ نم ءاتلا مضب

 مالغب كرشبن انإ لجؤتال اولاق) هلوقو . دوه ةروس ىف ءاصقتسالاب اهركذ مم دق ةصقلا هذهو

 : ثاحبأ هيف (ميلع

 : نوقاللاو © الا تيفو ؛ <. ةروثلا حتفب (كرشبن انإ) : ةزمح أرق (لوالا ثحبلا إل

 :. ديدشتلاب (كرشبن)

 كنا : ىنعملاو ؛ لجولا نع ىبملل ليلعتلا ىنعم ىف فانئتسا (كرشبن انإ) هلوق « ىناثلا ثحبلا ل

 .. لج وت داف رشبملا نمآلا ةباثع

 ركذ دولا نأ : اههدحأ : نب أي هاو (ميلع مالغب كرشبن انإ) هلوق « ثلاثلا ثحبلا

 هورشب : ليقو . هدعب هتوبنب هورشب : ليقف ٠ ميلعلا ريسفت ىف اوفلتخاو « الع ريصي هنأ رخآلاو

 ربكلا ىتسم نأ لع ىنومترشبأ : لاق هنأ مالسلا هيلع ميهاربا نع ىلاعت هللا كح مث . نيدلاب ميلع هنأب

 :.ناتاسم هيف (نررشت ميف) هلوقو « ربكلا ةلاح ىأ لاحلل انه (ىلع) ىنعف «نورشبت

 ؟ ىقورشبت ةبوعأ ىأب : لاق هناك بجعتلا ىنعم ماهفتسا انهه ام ظفل «ىلوألا ةلأسملا +١

 هلم كارلا لح لع ىلاعت شا اةاردق دغيتسا فنك هنأت لوألا .::نالاكششلا,ةيآآلا ىف: لبق كاف

 عم (نورشبت مف) لاق تفك" قاتلا . رفك عضوملا اذه ىف ىلاعت هللا ةردق راكنإو ربكلا نامز ىف

 يف

 نع تاوجلا َْق ليقام نم 5: ىضاقلا لاق : ماهفتسالا اذه ةدّباف امو )2 هب هورشبام اوني لو مهنأ



 اةو هيت فيض نع مهبنود» ىلاعتهاوق

 3 . هاش هال مروا امم

 انإ كا افلح | ولاَقَ 5 هيلع ل ذإ «هزد مهار ,إ فيض نع مُهبنَو
 4-5 ب

 فخم ل لاَق « 002 هيلع 0 رشم ان ! لجوتال اولا 207١ َنواج وم
2 5 

 رنا سار سس سس خذ

 1 "الق ولا كا رسب اولا 662 نورشبت مق ربكلا ىنسم نأ لع

 «هد» َنولاضلا الإ 0 0 ف 0 فو م و لاق «هه» َنطَناَقْلا
 م ه- ست ا سخ

 هدايا اهناثو (هدبعب قرمأ ىذا ناجم لذ 1 ا ةليل سو هيلع هلا ص

 لاخدا : اهئلاثو (انأ) هلوق : اهيناثو (ىنأ) هلوق : املوأ : ةثالث ظافلأب ديك أتلاف غلاب ةرفغملاو ةمحرلا

 تضوامو تادعلا انأ أ لك مل باذعلار هال (يحراروسار هارد ل ماللاو كفلاآإلا قرح

 ىنعملا اذه مهلا غلبي نأ هلوسررم أ هنأ : اهلاثو ( ميلآلا باذعلا وه ىناذع نأو) لاق لب كلذب هسفن

 ا : اهعبارو . ةمحرلاو ةرفغملا مازن ف هش لعل سر هما كف

 ف لخدي كلذكف 2 عيطملا نمؤملا هيف لخدي || اذهو 3 ىديدودعل اف رتعم ناك نم لك - ةاكم

 نع انغا : لاق ةداتق نعو .٠ ىلاعت هللأ نمد ةمح رلأ بن اج ٍبيلغت ىلع لدي كلذ 0ك ىصاعلا نم وللا

 ملع ولو « مارح ن نم عروت ام ىلاعت هللا وفع ردق دبعلا ٍلعي ول » لاق هنأ سو هيلع هللا بص ىنلا

 نوكحضي مثو هب اهكأنم رهن 27 هنأ سو هيلع هللا ئصىنلانعو اهلتق ىأ «( هسقن مخبل هباقع ردق

 . ملعأ هللأو (ميحرلا روفغلا انأىنأ ىدابع ءىن) هلوق لزنف «ىكيديأ نب نانلاو نوكأ لاقف

 اولاق 0. لاق امالس اولاقف هيلع اولخد ذا ميهاربا فيض نع مهئبنورإل ىلاعت هلوق

 قحلا كارشاولات نورشبت مب ف ربكلا ىدسم نأ ىلع 00 لاق ميلع مالغب كرش انإ لجوت ال

 تالا الا هير همحر نم طنقب نمو لاق نيطناقلا نم نكت اللف

 : :«لئاس ةيآلا َْق

 «ديحوتلا لئالد ركذي هفدرأ مث ةوبنلا رمأ ريرقت ىف غلاب امل ىلاعت هنأ معا «ىلوآلا ةلأسملا)

 مالسلا ملع ءامين دن الأ صصق ركذب ا ءادعسلا و اع الا ةفصو ةمايقلا لاو هسقع 01 م

 قاقحتسال ةيصعملا نع ًارذحو ؛ءايبن الا تاجردب زوفلل ةبجوملا ةعاطلا ىف ابنغرم اهعامس نوكيل

 هلوقىلا عجار (مهتبنو) هلوق ىفريمضلاو ؛ مالسلا هيلع مهاربإ ةصقب الوأ أدبف . ءايقشأالا تاكرد

 اذا هين مهتأنو ءاننإ موقلا كان - لاقي ِ؛ مهأربإ فيض نع ىدانع ”ىنو - ريدقتلاو (ىدابع)



 ةيآلا «ميحرلا روفغلا نأ ىدابع ءىن» ىلاعت هلوق 1

 «2 ميلألا ُباَنَمْلاَوه اَدَع 3 042 مرا روت ا ىف ىدأبع 2

 لآ ةراشأ (كسصن ايف 2 00 : ال 1 0 قت ىلإ ةراششا 0 2 نا 5

 . ةينامسجلا راضملا ىنن

 مث امو) هلوقب ةراشالا هيلاف لاوزلا نم ةنمآ ةمئاد عفانملا كلت نوكوهو 4 عبارلا ديقلا امأو إل

 ءاكحلو باوثلا ةيهام ىف ةريتعملا ةعارألا دويقلاى لع ءانب لوقعم نس> بيرت اذهق ( نيجرخمب اهنم

 ةراشأ (لغ نم مثرودص قام انعزنو) هلوق نم دارألا : | ولاق مهناف « لاقم ةيآلا هذه ف مالسالا

 نع ةأربم ؛ ةيبضغلاو ةيناوهشلا ىوقلا قئالع نع ةرهطم ةيقن ةيقطنلا ةيسدقلا حاورألا نأ ىلا

 ةيفاص تراص ا.سوفنلا كلت نأ هانعم (نيلباقتمررس» ىلع اناوخإ) هلوقو :لايخلاومثولا ثداوح

 لالجلاو ءايربكلا ملاع راونأ اهيلع عقوو . ماهوأالاو لايخلا عزاونو ماسجأالا ماع تارودكن ع

 اه دخلا لع ضاف رون لكف . هيدمصلا ءاوض الكاتب ت'الالتو ؛ةيطألا راو: الا كلش تقرشأف

 هلوقب اهنع ريبعتاا عقو ةفصلا هذمب امنوكلف « ةيذاحتملا ةلباقتملا ايازملا لثم رخآألا ىلع هنه سكعنا

 . ملعأ هللاو (نيلباقتم ررس ىلع نارخإ (

 «مل الا باذ-علا وه ىباذع نأو محرلا روفغلا انأ ىنأ ىدابع “ىن ل ىلاعت هلو

 :نالاس آلا قف

 . ءفد) هلوق ىف تتبثأ امو «ةروص (*ىن) ىف ةنك اسلا ةزملا تتبثأ «ىلوأالا ةلأملا)

 طخلا ىف ('ىن)ف ءاهلبق نك اسلا ىلع اهتكر ح قلتو اريثك فذحت ىهف نك اس اهلبقام نال (ءزجو

 2 م ىلع اهورجاف نك اس (”ىن) ةزمه لبق سياو « ةزمهلا قيقحت ىلع

 0100110 7 ير امس رك نم يك: اناس نا اس نأ عا تسال
 ةيآلا هذه ىف نيقتملا ريغ لاوحأ ركذ « ةمدقتألا ةيآلاىف نيقتملا لاوحأىلاعت هللارك ذ ابلف ؛كاذك

 (ىدابع 'ىن) لاقف

 ا ا لرب رع الا "كيران 2017 نطل ف فرعا اولكر
 فصولا اذ م ركذ بيقع تبثأ مث ءهل ًادابع مهنوكب مهفصو انههف ؛ محلا كلذل ةلع فصولا

 هللا نوك هقج ىف رهظ ةيدوبعلاب فرتعا نم لك نأ ىلع لدي اذههف : امحر اروفغ هنوكب كلا

 هنأ : اهادحا : فئاطل ةيآلا ىفو . ميلالا باقعلل ابجوتسم ناك كلذ 0 ع امحر اروفغ

 اد رع نأ كار انلب هنأ ىلا“ ا الك رمتا انفو: (طدانع) اهلاوقز اهنلقن ىلا داعلا فاضأ



 8١م هكا يجرح اتم غامر تستاهل يس داو ايو

 نم كلذ هنأ عز رخآ ىل اع لغ ايندلا ىف مثدحأل ناك نا ىأ هلل وح ل اغأ : ا

 ريبرلأو ةحلط و ناهعوانأ انك نأ ا : لاق هنأ مالسلاهيلع ىلع نعو ؛ مهس وفن بيط و ممولق

 ةحلط نب ايركز لخد ذإ مالسلا هيلع ىلع دنع اسلاج ناكهنأ روعألا نب ثرحلا نع ىكحو ؛ مهنم

 هللا لاق نمم كوبأو انأ نوكحأ نأ وجرآل ىنإ هللاو امأ « ىخأ نبااي كب ابحر : ىلع هل لاقف

 كال نأ ند لددأ هلئأ لب كك 3 ثرحلا لاقف (لع نم مثرودص قام اغونو) مهمح ُْق لاغ

 نينمؤملا نأ ىورو عا كل مأال ؟ ةيآلا هذه نملف 9 مالسلا هيلع لاق 0 دحاو ناكم ىف ةحلطو

 نم مهمولق هللا قن دو. ةنجلا ىلإ مج سو م ضعل نم مهضعبل صنقيف ةنجلا باب ىلع نوسبحي

 بسنلا ىف ةوخالا دارملا سيلو لاخلا ىلع بصن (اناوخإ) هلوقو ء« دسحلاو دقحلاو ؛ شغلاو لغلا

 ىلع) هلوقو (نيقتملاالإ ودع ضعبل مهضعبذئموي ءالخالا) لاق ةصلاخلاو ةدوملاف ةوخالادارملالب

 ءارلا حتفب ررسو ررس : لاقي ةديبع وبأ لاق ررسو ةرسأ عمجاو فورعم ريرسلا (نيلباقتم ررس

 : لضفملا لاق ددجو ددجو 3 ررسو رس 1 0 لعفو لعق هةعمح ناف فعءاضأما ند ليعف لكاذكو

 لاقوة او سنجل قلك ندرك ىلا رده تك رمد مهنآل «نوحتفي بلكو ميم ضعب

 لاق . رورس ساجب هنآل هنم ذوخأ» وهو رورسلل أيهم عيفر سلجم ريرسلا : ىناعملا لهأ ضعب

 ررس ىلع دب رب 5: سابعنأ لاق ه>رفو هرورس كاف هيلا َن 00 هرةتسم شيعلاربرسو : .٠ ثنللا

 (نيلياقتم) هلوقو 3 ةيباجل ا ىلإ 10 نيبام لثم ريرسلاو )2 توقابلاو ردلاودج رزلاب ةاكم بهذ نم

 اد ا " هبدارملاو (نيج خم اهنممهامو) بعتاهيف مهلانيال ىأ بما ءايعالا بضتلا (بصن اف

 . نامر> الب ازوفو . ناصقن الب الاكو «ءانفالبءاقبو لاوزالب

 ةصلاخ مظعتلاب ةنورقم عفانم نوكحت نأ ىهو : طئارش عبرأ باوثلل نأ ملعاو

 . ةماد قب وخلا ند

 (نويعو تانج ىف نيقتملا نإ) هلوةب ةراشالا هيلاف ةعفنم ام وهو «لوالا ديقلا امأ)

 (نينمآ مالسب اهولخدا) هلوقب ةراثالا هيلاق مظعتلاب ةنورهم امر فر «ىناثلا ديقلا امأوإل

 لالجالا ةياغو ميظعتلا ةياهنب كلذ رعشأ مالكلا اذه هديبعل لاق اذإ هناحبس هللا نآل

 راضملا نأ ملعاف ٠ ررضلا بئاوش نع ةصلاخ عفانملا كلت نوك وهو م ثلاثا ديفلا امأو)

 ,دسحلاو ؛ دقحلا ىهف ةناحورلا راضملا امأ : ةيناتسج نوكت نأ امإو:«ةيناجور نوكبت نأ اهإ

 لغ نم مثرودص قام انعزتو) هلوقف بعتلاو ءايعالاكف ةبنامسجلا راضملا اهأَو 5 بضغلاو 3 لغلاو

 « 19 - ركن  ؟هد



 ةيآلا «لغ نم مهرودص ىفام انعزنو» ىلاعت هلوق ١و

 اذه لوصح ىف طرش رفكلا نعىوقتلا نأ ىلع ةعمب ةمآلا نأ الإ « دحاو ءىث نع قا نم لكل

 لوق بيقعو (نيصاخملا مهنم كدابع الإ) سيلبإ لوق بيقع تدرو ةبآلا هذه ناف اضيأو ؛ محلا

 محلا اذه ىف ناميالا انربتعا لئالدلا هذه لج الف (ناطلس مهلع كل سيل ىدابع نإ) ىلاعت هلل

 صيصختلا ناك الكف رهاظلا فالخم ناك امل ماعلا صيصخت نآل ؛ رخآ ديق هيف ديزبال نأ بجوف

 عيمج لوانتي (نويعو تانج ىف نيقتملا نإ) هلوق نأ تبثف ؛ رهاظلا و لصألا ىضتقمل قفوأ ناك لقأ

 ةيصعملالهأ نم وأ ةعاطلا لهأ نه اوناك ءاوس اداقتعاوالوق هللا لوسر دم هتلاالإ هلإالب نيلئاقلا

 . رهاظ مالكو « نيب ريرقت اذهو

 ماقم فاخ نملو)ىلاعت هلوَل ةعب راف تانجلا امأ (نويعو تانج ىف) ىلاعتهلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 (ناتنج ةبرماقم فاخ نملو) هلوقو ةعبرأ عومجلا نوكيف (ناتنج امهنود نمو) لاق مث(ناتنج هبر

 ىكي (فاخ نملؤ) هلوقو ىلاعت هللا نم فوالا نع هبلق كفنيال هللاب نمآ نم نآل , هانلقام دكْو

 "لدا 1 1( نارك نإ لقحف نر كارامأ و .ةدحار هر افرادها كر ضخ هقدش ف

 همعط ريختي مل نبل نم راهنأ و نسآ ريغ ءام نم راهنأ ايف نوقتملا دعو لا ةنجلا لثم) هلوق ىف ىلاعت

 نأ لا هد 0 تالا نوكأ لمح و( وضم طع نم راجأو نيب راشلل ةذيل رمح نما راجأ

 . راهنالا كلتل ةرياغم عيباني

 ضعب نم نويعلا كلت ىرجت وأ « نويعب صتخي نيقتملا نم دحاو لكنإ نولوقتأ : لق ناف

 نم لكوب عفتني و نيعب دحأأ لك صتخي نأ زوجيف نيهجولا نم دحاو لك عنتميال : لبق ضعب ىلإ
 نألمتحيو « مهتاوهش بسح ىلعو مهتجاح ردق ىلع كلذ نوكيو « نادلولاو روحلا نم هتمدخ ىف

 (نينمأمالسب اهولخدا) هلوقو دسحلاو دّقلا نع نورهطم مهنال ضءبىلإ مهضعب نم ىرحب نوكي
 هيفو « هتكثالم ضعب لئاقلا كإذ نوكي نأو ىلاعت هللا وه (اهولخدا) هلوقل لئاقلا نأ لمتح

 نأ نكمي فيكف اهيف اوناك اذإو ٠ نويعو تانج ىف مهنأب ةيآلا هذه لبق مكح ىلاعت هنال لاوس

 (اهولخدأ) مهل لاقي

 (مالسباهولخدأ) اهف مطوخد لبق مل ليق هب دارملا لعل : لوألا : نيهجو نم هنع باوجلاو

 مل الق 2 الإ ةنح وا راقت نآراودارأ الكف .ةريثك تانج اوكلم [كيدارملا للا : ىاثلا

 لاحلا ىف تافآلا لكن م ةمالسلا عم ةنجلا اولخدا دارملا (نينمآ مالسب اهولخدا) هلوقو اهولخدا

 . اهلاوز نم نمآلاو « ةمالسلا هذه ءاقيب عطقلا عمو

 درا نهر لقلوب ياكل دفا[ رعلاو (لغ نم مثرودص ىفام انعزنو)) ىلاعت لاق م“



 اج ج ٠س ب

 افا ةيآلا : نويعو تانج قارنيقتلا نأ لاتت هلإو

 اعارو 672 نيتمأ مالسب أه واشد هذ نويعو تانج ىف نيم نإ

 501 529 5 وي ه_- هه

 مى 2 هود كس ه_-

 بصل هأ ايف مهسمي ال 4409 َيباَتس ررس ىلع نا اخ 0007 مهرودص ىفام

 سمر 57 2

 27 نيج خم نكد و

 :قيدتقلاب هيلع فقو من ءءبخ ىف

 هنأ : ىنعملاو ؛ ءازجأ هتلعج هتأزجو « ءازجألا عمجاو ؛ ءىشلا ضعب 0 هل كلا كا

 ماهجماسقأن م مسق لكىف لخديو ءاقرفو | ماسقأ مهلعحب هنأ ىنعم , ءازجإ سيلبإ عابتأ ىرحي ىلاعت

 تراص مرجالف ؛ ةفخلاو ظلغلاب ةفاتحرفكلا 8 ضان هنابفلا 0 ءال ٌؤه نم ةفئاط

 . ملعأ هللاو ؛ةفخلاو ظلغلاب ةفلتخم باقعلاو باذعلا بتارم

 لغ نم مثهرودص ىفام انعزنو نينمأ مالسب اهولخدا نويعو تانج ىف نيقتملا نإإ ىلاعت هلوق

 « نيج رخمب مثامو بصن اهف مهسعال نيلباقتم ررس ىلع اناوخإ
 : لئاسم ةيآآلا ىفو ؛ باوثلا لهأ ةفصب ةعبتأ باقعلا لهأ لاوحأ حرش امل ىلاعت هنأ معا

 : نالوق (نيقتملا نإ) هلوق ف «ىلو ألا ةلأسملا))

 اونا نيذلا مه نيقتملاب دارملا ديعولاب نولئاقلا : ةلزتعملاروهمجو ىايجلا لاق « لوألا لوقلا)

 . كاذك نوكي نم الإ لوانتي الف حدم مسا هنآل : اولاق . ىصاعملا عيمج

 دارملا نأ سابع نبا نع لوقنملا وهو  نيعباتلاوةباحصلا روهمج لوق وهو 4«ىناثلا لوةلاوإ)

 لد لا 307 نما وه.لوقلا اذنه: لوقأو ؛ هب رفكلاو لاحت هللا كرغلا اوكا نذلا

 ؛ ةدحاو ةرم برضلاب ىنآلا وه براضلا نأ ا «ةدحاو ةرم ىوقتلاب ىنآلا وه قنملا نأوه هيلع

 الئاقو ايراض هنوك فصولا طرش مم سيل هنأ كف ٠ ةدحاو ةرم لتقلاب ىنآلا وه لتاقلاو

 هنوك ايقتم هنوكب فصولا قدص طرش نم سيل كلذكف , لتقلاو برضلاعاونأ عيمجي ايتآ هنوك
 نوكي ىوقتلا دارفأ نم دحاو درفب ىنآلا نأ مالكلا اذه ىوةي ىذلاو ؛ ىوقتلا عاونأ عيمجب اين

 ىوقتلاب ىنآلاف « ةيهاملا كلت ىلعالمتمشم هنوك بحب هناف ةيهاملا دارفأنم درف لكنآل . ىوقتلابايت ١

 اذحلو ءابقتم هنوكهيلع قدصي ىوقتلا دارفأ نم داو هرش قالا نأ تح اقم نرك نإ 2

 . راركسلا ديفيال مالا رهاظ نأ لع نورسفملا قفتا قيقحتلا

 نويعلاو تانجلا لوصح ىضتقي (نويعو تانج ىف نيقتملانإ) هلوةرهاظ : لوقنف اذه.تبث اذإ



 ةيالا«نيعمجأ مدعوم منهج نإو» ىلاعتهلوق 0

 ىلع هرهقي سيلبإ نأ لجأل سيلا اضيأأ' ةعياتملا كلت لاؤرصح نكلو دل اعيتد راك هزانتخاب سيلبإ

 هللا دابع ضعب ىلع هل نأ مهوأ سيلبإ نأ : لوقلا اذه ىف لصاحلاو . اهيلع هربحب وأ ةعباتملا كلت

 ريظنو ءالصأ ةردق الو ناطاس مهنم دحأ ىلع هل سيل هنأ ركذو هيف هبذك ىلاعت نيبف , اناطاس

 مك وعد نادل نطل. مكيلع ىل ناك امو) لاق ةنأإ نسلبإ نع  ةياكح ىلاثعت هلوق < آلا هذكه

 نولكوت, ممر للعو اونمأ نيذلا لع ناطلس هل. سيل هنإ) ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت لاقو (ىل متيجتساف

 نالطب ىلع لدت ةيآلا هذه : ىتابجلا لاق (نوك رشم هب مث نيذلاو هنولوتي نيذلا ىلع هناطاس امنإ

 اوبسنامب رو ؛ ةماعلا هلوقياك مطوع ةلازإو سانلا عرص مهنكمي نجلاو ناطيششلا نأ معز نم لوق

 0 لل كاز ردو حلا لوكا ىو :هلع لاعت تلا صن اق فراخ كاذإو لاق ةرحضلا لإ كلذ

 ءانثتسالا اذه 0 هللا هقدص نيصلخلا ءاوغا ىلعردقيال هنأ ركذف (نيصلخملا مهنم كدابع الإ) لاق امل

 نارا دما دا ىلكلا لاق اذبلف (نيواغلا نم كعبتانمالا ن ا كل سيل ىدابع نإ) لاف

 سيلبا مانثتسا نذلا مه ةياآلا هذه ىف

 نا : ىنعملا نآل « ءانثتسا (كعبتا نم الإ) هلوق نوكي نأ نكمي لوألا لوقلا ىلع نأ ملعاو
 مهنوك ببسي اناطلس 0 كل ناف نيواغلا نم كعبتا رم الإ ناطلس مهيلع كل سيل ىدابع

 ىمنلاو مالا ىف كل نيداقنم

 نإ) هلوقو ء نكل ىنعمب (الإ) ةظفل نوكست لب « ءانثتسا نوكي نأ عنتميف ىناثلا لوقلا ىلعامأو

 . نيواغلا نم هعبتا ندو ( هعابشأو _نيلب] ديرب ::سابع نبا لاق, (نيعمجأ. مدعوم مج

 : نالوق هيفو (باوأ ةعمس املإ ىلاعت لاق د

 « تاكردلاب تاقبطلا كلت ىمستو ضعبلا قوف اهضعب : تاقيط عبس امنإ ل والا لوقلازب

 (رانلا نم لفسالا كردلا ىف نيقفانملا نإ) ىلاعت هلوق . كلذك اهنوك لع لديو

 : حيرج نبا نعو ٠ باب مسق لكلو : ماسقأ ةعبس موسقم مهج رارق نإ (ىناثلا لوقااوإ)

 ةقبطلا : كاحضلا لاق . ةيواحلام“ . ميججلا م . رقس م“ . ريعمدلا مث . ةمطخلا م . ىظل مك . ماهج : املوأ

 ىراصنلل : ةثلاثلاو . دوهلل : ةيناثلاو . نوجر ذم“ مهلا معأر دق لغ نروبذعي دج وتلا لهأ ايفا: ىلوإلا

 ةلسدا ا ناففانتلل  ةدلاشلا و نيك رثملا :ةةئيداللا و . نيوحللل : ةسماخلا و ” نئراضلل : ةعئارلاو

 : ناتلأسم هيفو (موسق ءزج مهنم باب لكا)

 . ىازلا فيفختب (زج) نوقابلاو (موسقمءزج) ركب ىبأ ة وريف مصاع أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 بخ : كلوقك :ىازلا ىلع اهتكرح قلأو ةزم-هلا فذح هنأك ءديدشتلاب (زج) ىرهزلا أرقو



 ١/4 ةيالا «ن «ن لك . مهلع كإ قابل ىدانع نإد 0 0

 6117 » َنيواَعلا ن م + كعب نمالإ 0 مل َكأ سل ىدابع 1

 مث هرثا مرتو مهةءورزر هسا اس دهس هس يس

 6-20 مه « بأ 0 | ا 00 8 6 » نيعمجأ مدعم مهج نإو

 ع مك رك هدي

 620 موسم

 نأىجرب اذبف ا 0 هللا بناج نأ الإ 0 ىلع رك نارقر ل 5 انأرز 0

 . بولا نع اصلاخ دئازلاردقلاق بيف « لثملا هلباقي ا نآل دعما 7 0

 مسقلا نألصاحلاو « ىلاعت هللا وح ىف نيصلخلا نم سيل هنأ رهاظف « سماخلاو عبا رلا امأو

 صااللخالا مق نم هلعجنأ هللا ضف نمىجري :ىناثلامسقلاو . 0 ضصاالخا :.لوآلا

 ٍ ملعأ هللاو اعطق صالخالا نع جراخ وهف ماسقألا رئاسامأ

 لاق ان نيل نأ: والا 1 وعود 4م يقتسم ىلع طا رص اذه لاقل ىلاعت هلوق 3

 « صالخالا ىلإ دئاع اذه هلوقف « صالخالا ىلع لدي صاخنا ظفاف (نيصلخما مهنم كدابع الإ)

 هانعم : نسحلا لاقو ؛ىباوثو ىتمارك ىلإ ىدؤي هنأ ىأ « ىلإو ىلع قيرط صالخالا نأ : ىنعملاو
 قاوضر ىلعو ىلع م هناكف « هيلع سم نم طارص اذه : نورخآ لاقو « ميقتسم ىلإ طارص اذه

 ىلع طارص اذه) هلوقف ةيدوبعلا قيرط صالخالا نأ : ىناثلا . ىلع كقيرط لاقي اك وهو ىتماركو

 سيلبإ ركذ امل : مهضعب لاق : ثلاثلا . ميقتس» ىلع قيرط ةيدوبعلا ىف قيرطلا اذه ىأ ( ميقتسم

 ىلإو ىلاعت هللا ىلإ رومألا ضيوف مالكلا اذه نمضت هقيفوتب هللا همصع نم الإ مدآ ىنب ىوغي

 ميقتسم ىلع قيرط ىتيشمو ىقدارإ ىلإ روهآلا ضيوفت ىأ (ىلع طارص اذه) ىلاعت لاقف هتدازإ

 طارص) بوقعي أرقو ء قدصوق> مقسم وهو « هديك أتو هريرقت ىلع طارص اذه : هانعم عبأرلا

 . هيف جوعال مقتسم عفر هنأ ىنعمب ىلع وه ىأ (طارص) هلوقل ةفص هنأ ىلع نيونتلاو عفرلاب (ىلع

 . مقتسم عيفر قيرط هللا ءاضقب ناميالاو ىلاعت هللا ىلا ضيوفتلا قيرط نأ هاتغم# ىدحا ولا "لاف

 مدعوم منهج نإو نب واغلا نم كعبتا نم الإ ناطلس مهلع كل سيل ىدابع نإ ١ ىلاعت هلوق

 « موسقم ءزج مهنم باب لكل باوبأ ةعيس احل نيعمجأ

 ( نيصلخلا مهنم كدابع الإ نيعمجأ مهتيوغألو ضرآلا ىف مهل نب زآل) لاق امل سيلبإ نأ لعا

 ةيآلا هذه ىف ىلاعت نيبف . نيصلخلا نم نونوكي نيذلا هللا دابع ىلع اناطلس هل نأ مالكلا اذه موأ

 مهنم عبتا نم لب ؛ نيصلخم اونوكي ملوأ نيصلخم اوناك ءاوسدّلا ديبع نم دحأ ىلع ناطلس هل سيل هنأ



 ةيالا «نيصاخلا مهنم كدابعالإ» ىلاعت هلوق ١

 تادقلا فا"ءاقلآلا فاو ناردقتلا دخأ لق تااؤثلا ةزثكك قاوم انما ةقشملا ةدالز ازيثأتا# لوقف

 اذه ةياعر ناف . ملاصملا ىعارب نم لكو . بلغألا رثك لا ريدقتلا وهو ىتاثلا ريدقتلا ىلع ديدشلا

 عفنلا بلط ىف ىعسلانم كو ميظعلا ر رضلا عفد نال ؛ لوآلاريدقتلا ةياعر نم هدنعىلوأ ىتاثلار دقتلا

 رئاس تيوق لاؤسلا اذه نع ناباوجلا ناذه عفدنا املو ؛ الصأ هلوصح ىلإ ةجاحال ىذلا دئازلا

 كدلض ل11 رز هع رلا نكدتملا (قماودأ اكو كارز هلوق نه ةارملا هلق امأو :ةزركذللا هرداولا

 ةشنا لكأ' ىذلا هاو ةعارأ لع سف بح ىذلااوها هنآلل « ديعب اذها لك: .ل ولف ةنخلا قيرط نع

 نع هسفن لضأو . ةمحرلا نع هسفن بيخ دّقف هرايتخاب رفكلا ىلع مدقأ امل هنآل ؛ ةنجلا قي رطنع

 مهّوجأ نأوا ةمزال ,تالاكغالا: نأ تيئفا.. لاعت اهلا :ىلإ هتفاضإ نسا ففيكف ةنبللا قيزاع

 ١ معا هللأو . ةفيعض

 : لئاسم هيفف « نيصلخلا مهنم كدابع الإ ل هلوق امأو

 نوابةيالو مهيف لمعيال هديك نأ لع هناأل ؛ نيصاخلا ىتثتسا سيلبإ نأ لعا «ىلوألا ةلأسملا)
 ءااوعد ىف ايذاك ريصب لاأ ءانتتسالا ا ذهركاذ لع نسالبإ لح ىذلا نأ نيككذتلا سلع تركذاو اهم

 :ا هللا هانا كككلا أ انلع توكل 2 كلب ررحا اكذ

 « نآرقلا لكىف ماللا ركب (نيصلخملا) ورمعوبأو ماع نباو ريثك نبا أرق 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 ضقاني بئاش لك نع مهتدابعو مهنيد اوصلخأ نيذلا مهنأى وألا ةءارقلا هجو . ماللاحتفب نوقابلاو

 ؛قيفوتلاو «نامالاو ةيادحلاب هللا مهصلخأ نيذلا : هانعف ماللا حتف نمو « ديحوتلاو ناميالا

 -- ىلاعت هللا مال نيل ناكعالا و نصخالا نأ لع لنع ةءارقلا هذه را ةهشعااو

 لمعي ىتأ نم لك: لوقنف . ريغلا ةبئاش نع اصلاخ ءىثلا لعج صالخالا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 اماف ثلاثلاريدقتلا اذه ىلعو « نيرمالا عومجموأ . طقفهللاريغل وأ . طف هلل هب ىنأ دق نوكي نأ اماف

 ضرغلال هب ىنأي نأ عبارلا : ريدقتلاو ؛ الداعموأ احوجم وأ احجار هللا ناوضر بلط نوكي نأ

 . لاحم ةيعادلا نودب لعفلا نال « لاحم اذهو الصأ

 بلط لعفلا كلذ ىلع هل لماحلا فال ؛ ىلاعت هللا ق- ىف صالخالا وهف لوألا امأ)

 ؛ ريغلا بئاوش نع ةصلاخ تيقب لب ىرخأ ةيعادب ةبوشم ةيعادلا هذه لعج امو « هللا ناوضر

 . صاللخالا وه اذهف

 اصالخا نوكحي ال اذه نأ رهاظف , هللا ريغ قح ىف صالخالا وهو مىناشا امأوإل

 , يلاعت هللا قح يف



 ١ ما/ ةءالا«ضر كليسع مصل لعد

 مرجال . كلذك مالا ناك ايلف ؛ ةيصعماو رفكحلا كلذب نا ناك ىصاغلاو ؛ رفاكلا كلذ ناذ

 دما فتم هلأ

 نوعقي اما ا نأ أ لع ىلاعت هنإ .: لاقي نأ دعسال هنأ مثاه ىبأ قيرط وهو «ىناثلا قب ,رطلا

 لب ٠ ا رفكلا كلذل ةبجوم تناكام هتسوسو نأالإ « ةيصعملاو رفكلا ف هتسوسو ببسي

 : لاقي نأ بابلا .ىفام ىضقأ . ةيصعملا كللتو رفكلا كلذ راتخا هزاتخحا بيس ئدانلاو فاكلا

 ٍيصت ريدقتلا اذه ىلع نأ الإ ء اهدوجو لاح هنم لبسأ ةسوسولا مدع لاح حتابقلا نع زارتحالا
 ب

 قاشملا لازنإ نأ <. هلعف نم مكسحلا عنمبال كلذو ؛ تاعاطلا ءادأ ىف ةقشملا ةدايزل ايس هتسوسو

 ناقيرطلا ناذهو « انهه اذكف هلعف عنتع ملف كلذعمو « تاهبشلا ديزل ابيسراص تاهباشتملا لازنإو

 . ىاثلا لاوسلا نع اود اين اخ

 ضصاعملا لع ةأرجلا لع هلمح رفكلا لع توم هنأب هءالعإ نأ وهو (ثلاثلا لاؤدلا امأو)

 ةدايزلا ىلع هلمحي رفكلا ىلع هتومب سيلبإ لع ناك اذإ مزلي امنإ اذه نأ هباوخل ءاهنم راثك الاو

 اذهو.. لئاز لاؤسلاف « ةتبلا توافتلا بجو. الك لذ نأ هلاح نم ىلاعت هللا لعاذإ ام. ضصاعملا ف

 . عبارلا لاؤسلا نع باوجلا وه هنيعب
 دّقف ؛ نيدلا نع هلضأو هاوغأ 0 هللا نأب حرص سيلبإ نأ وهو 4« سماخلا لاؤسلا امأوإ)

 كتخر نم قت ان دلما : اهدحأ : ىرخأ هوجو هف لب كلذ دارملا سبل هنأب هع اناحا

 هنع اضيأ انأ مهلضأ ةنجلا قيرط نع ىتتالضأ امدارملا : اهيناثو . كتيصعم ىلإ ءاعدلاب مهبيخأل

 : لالضالا ىاتلابو + ةلا لوألا ءارغالا داما نروكح نأ : انانو ..ةضملا لإ ءاعذلا

 ىنعي . هيغ ىلإ كلذ ىضفأف مدآل دوجسلاب هرمأ هنأ وه هايإ ىلاعت هللا ءاوغاب دارملا نأ : اهعبارو

 لوصحل هتاذإ ابجوم راصم الا كلذ نإ : لاقي نأ اماف ء سيلبا راتخاب هبيقعىغلا كاذ لصح هنأ

 هلوق امأ . فيعض هلكو بابلا اذهىفموقلا مالك ةلمج اذه .كلذك ىلا سيل هنأ مولعف « ىغلا كلذ

 امأ . ناهربلاو نآرقلا هيلع لدي و ؛ لطاب اذه : لوقنف سلبا ةسوسو ببسب لاحلا توافتال هنإ

 نم امكئجرخ الف) لاقو « ناطيشلا ىلإ ةلزلا كلت .فاضاف (ناطيشلا امهلزأف) ىلاعت هلوقف نآرقلا

 كلذ لكو (ناطيشلا لمع نم اذه) مالسلا هيلع ىسوم لاقو : هيلا جارخالا فاضأف (قششتف ةنجلا

 هنأب ةدهاش لوقعلا ةيادب نالف نراهربلا امأو , ارثأ لاعفألا كلت ىف ناطيشلا لمعل نأ لع لدب

 هلاح ناك صخ لثم ؛ تاريخلا نع هرفنيو . حئابقلا ف ادبأهبغري صخش ةسلاجمب ىلتبا نم لاح سيل

 ةعاطلاي ةقيشملا ةداب زل ادسريصي هذوجو نإ هلوق ا ٠ ىرورخض توافتلااذب ملعلاو 2( هئم دضلاب



 ةيآلاءضرألا ىف مه ننيزأل ىتيوغأ اهافر لاقو لاسلاتا ٠ ١ درت

 بجا ولان ناكل ةيادطاو داشرالا وه ىلاعت هللا دآم ناكولف ٠ ءااوعالاو لالضل 275 ناوزبجاو

 مهب دارأ هنأ انيلع هند دضلاب لدف ثيحوا« نيوغملاو 0 نيققحلاو نيدشرملا ءاقبإ

 نيدلا موب ىلا نوءلم هنأو محلل لع توم 5 ةلعأ المل لاعت هنأ .كااثلا رفكلا )و نالدكلا

 عاونأ ىلعذتنيح ”ىرتحب ةنجلاب زوفلاو ةرفغملا نع را حيبقلاو 00 هل ءارغا كلذ ناك

 ديفتسيال هنأهنم ملع ىلاعتهنأ عم « ليوطلارمعلا اذه ىلاعت هتلالأس املدنأ : عبارلا .رفكتلاو ىصاعملا

 عا ونال هقاقحتسا دادزب ةدايزلا كلت ببسبو « ةيصعملاو رفكلا ةدايز الإ ليوطلا رمعلا اذه نم

 دادرب نأ هييدارأ ىلاعت هنأ لع لدي كلذو ؛.هباذع ديزمل اببس لاهمالا اذه ناك ديدنعلا ثاذعلا

 هللا نأب يرصت كلذو (ىتتيوغأ اب بر) لاقف هاوغأ هللا نأب حرص هنأ : سماخلا . هباّمعو هباذع

 كترعبف) سيلبإلوقب ضراعم وهف اضيأو , ةجحب سيل وهو سيلبإ مالك اذه : لاقيال هاوغأ ىلاعت

 لوقت انالل «هسفنلا ءاوغالا فاضأف (نيعمجأ مهني وغال

 كإذو هلع هركنأ ام ىلاعت هللا ناف 0 اذه ركذ امل هنأ وهف (لوآلا نع باوجلا امأإ)

 . لاق امف اقداص ناكهنأ ىلع لدي

 ةااك ل رل يرعل ( برر الا نع ق لاق نأ وهف (قاثلا نع تاوجلا انآ )
 هذهىف نيب هنأالإ (نيعمجأ مهني وغأل) ةيآلا كلت ىف هلوق نم دارملا وه (ممل نئيزآل) هلوق نم انهه

 ريدقتلا اذه ىلعو ؛ كلذ ليقهاوغأ ىلاعت هللا نأ لجل ليطاب آلا مل نيزب نأ هنكمأ امنا هنأ ةبآلا

 ءالٌوه) صصقلا ةروس ىف نيطاسشلا نع ةياكح ىلاعت هللا هركذا اذه دك ًأتبو ضقانتاا:لاز دف

 (انيوغ مك ماني دعا انوا ذل

 : لوقنف هاوغأ ىلاعت هللانأب فارتعا اذهو (ىتتيوغأ امب بر) لاق هنا (سداسلا لاؤسلا))

 ةللإ نإ فرع دم ناك نان ؛ كلذ( ف ءاقوأ ءاوغأ لاعت هللا نأت ف رع دف نك هإ : لاغ نأ 0

 هيلع وه ىذلا نأ فرع اذإ هاوغأ ىلاعت هللا نأ فرعي امنا هنآل ايواغ هنوك عنتما هاوغأ ىلاعت

 فرع ام هنأب : انلق نإ امأو ٠ ةلالضلاو لهجلا ىلع هؤاقب عنتما كلذ فرع نمو ؛ لطابو لهج

 ةدراولا تالؤسلا عومج اذهف (ىتيوغأ امب بر) لوي نأ هنكمأ فيكحف هاوغأ هللا نأ

 . ةيآلا هذه ىف

 : ناةيرط هيف ةلزتعمللف لوألا لاكشالا امأ)

 هنآأل « ةليوطلا ةدملا كلت سيلبا لهمأ امنا ىلاعت هنأ ىتابجلا قيرط وهو 4( لوألا قيرطلا)



 6١ه ةيآلا «ضرالاف ل ننيزآل ىتيوغأ امب بر لاقد ىلاعت هلوق

 مايق دعبو ةعاسلا مايق تقو ىلا تومبال نأ مزل هبولطم ىلا ىلاعت هللا هباجأ امل : لبق ناف

 . ةيلكلاب توملا هنع عفدني نأ مزليف ء اضيأ تومال ةمايقلا

 نيفلكملا لك هيف تومي ىذلا تقولاو ؛ هنم ابيرقنوكيام ىلا (نوثعبي موب ىلإ) هلوقلمحب : اذلق

 : اهئلاثو ؛ لوألا هجولا ىلا مالكلا اذه لصاح عجريف هجولا اذه ىلعو : ثعبلا موي نم بيرق

 . ةمايقلا موي هنم دارملا سيلو « ىلاعت هللا الإ هملعيال موي مولعملا تقولا مويب دارملا نأ

 زوجي ال كلذو « ىصاعملاب ءارغإ هيف نآل ء تومي ىتم فلكملا ملعي نأ زوحيال هنإ : ليق ناف

 . ىلاعت هللا لع

 اذإ امأف . فلكس امولعم ةمايقلا مايق تقو ناكاذإ هجوتي امن مازلالا اذه نأب هنع بيجأ

 مزلي لف هيف ةمايقلا موقت ىذلا تقولا هملعأ ام ىلاعت هنأ الإ ةمارقلا مايق تقو ىلإ هلهمأ ىلاعت هنأ لع

 . ىصاعملاب ءارغالا هنم

 ملعهنأ الإ نييعتلا ىلع ةمايقلا موقت هيف ىذلا تقولا معي مل نإو كايا تارا ]نع 2

 دق هن اكف ةليوط ةدم ةمايقلا مايق تقو ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ةقلخ تقو نم نأ ةلمجا ىف

 . ةليوطلا ةدملا كلت ىف تومبال هنأ لع

 : ناثح هيفف 4 نيعمجأ مهيوغالو ضرألا فل ننيزآل ىتيوغأ امببر لاق ىلاعت هلوق امأ

 ىنعملاو . ننيزال مسقلا باوجو « ةيردصمامو مسقلل (ىتتيوغأ اسمب) ىف ءابلا (لوالا ثحبلار

 كلذ ىف هنأ الإ (نيعمجأ مسنيوغأل كتزعبف) ىلاعت هلوق هريظأو ؛ مهل ننيزآل ىايإ كئاوغاب مسقأ
 ودو هللا ءارغاب مسقأ (ىتيوغأ امب) هلوق فو « تاذلا تافص نم ىهو ؛ هللا ةزعب مسقأ عضوملا

 اوفلتخادقف لاعفألا تافصبامأ ؛ ميىاذلا تافصب مسقلا : اولاق ءاهقفلاو : لاعفألا تافص نم

 ايواغ فوك ببسي ىأ « بيسلا ىنعمب انهه ءابلا : اولاق مهنأ نيرخآ موق نع ىدحأولا لقنو « هيف

 . ةنجلا نلخديل هتعاطب و «رانلا ناخديل هتيصعمب نالف مسقأ :لئاقلا لوقكا نوال

 رفكلا قاخ ديري دق ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذ اوجت>ا دق انباحصأ نأ ىلعا «ىناثلا ثحباارإ)

 ءاقبلا بلطو لهمتسا سيلبإ نأ : لوآلا : هوجو نم قملا نغ هيوغِيو نيدلا نع هدصيو رفاكلا ىف

 ؛ مهالضإو مدآ ىب ءاوغال ءاقبالاو لاهمالا اذه بلطي امنإ هنأب حرص هنأ عم . ةمايقلا مايق ىلا

 هلهمأ امل نيدلا ىف نيفلكملا حاصمىعارب ىلاعتناك ولو ؛ بولاملا اذه ىلا هباجأو دايعا لاك

 ءاسنالا راكأ نأ :ىناثلا . ةسوسولاو لالضالاو ءاوغالا نم هتكم املو.« ليوطلا نامزلا اذه

 نودي هتعيضو هطهرو سلبإ نأو , قملا نيدلا ىلا قاخلا داشر] ىف نودهجيو نودج ءايلوألاو

 «1و - رقت ؟؛4د



 ةيآلا «كوُدعس م لاى رلظنأف كر لاق» لاحت هلوق 6/١

 لإ ه8/» َنيِرَظنملاَم كنا ل ردو نوعي و 1 5-7
 ا سس

 هرثا 5 سو سوه

 ضرألا ف مط نتيزال ككل ام 00 7 62 مولع تقولا 2

 س6 2 2 3 اسد سوع ه2 000

 ّع ًطارص اذه لاق :نيصلخا مونم كداب عالإ «عقو» نيعمجا مهنيوغالو

 ميل ا

 »51١« ميهعتسم

 كلك دم ردد كلا : ىاثلاو . ديراتلا ف ضرالاو تاوسلا تءادامز مطوقك مهمالكىف

 اياذع بذع مويلا كلذ ءاج اذاف بذعي نأ ريغ نم نبدلا موي ىلإ ضراألاو تاومسلا ىف ةنعللاب

 "دع لشكر كادقلا ذك نأ يمس لكازلا دن ندللا ريصنق هعم نذللا ىدني

 مولعملا تقولا موي ىلإ نيرظنملا نم كناف لاق نوثعبي موي ىلإ قرظنأف بر لاقل ىلاعت هلوق

 اذه لاق نيصاخلا مهنم كداع الإ نيعمجأ مهنيوغالو رواق مه نايزال س وغأ امب برلاق

 (ميقتسم ىلع طارص

 : لئاسم ةيآلاف

 ىلإ انوعلم امجر ىتتلعج اذإ : ريدقتااو . مدقت امب قاعتم (قرظنأف) هلوق (ىوآلا ةلأسلا)

 كالا اةماقلا هاف كفو لإ ةرخالا نما سأنلا دنع ىلاعت هللا نم'ءامب الا "بلطف ىرطعنأف ١ نيدلا ماوي

 نيرظنملا نم كناف) هلوقو « ةمايقلا موي وهوروشنلاو ثعبلا موي هنم دارملا (نوثعبي موي ىلإ) هلوق

 تومجال نأ هم هضرغو « ةمايقلاو ثعبلا موي ىلإ رظنتسا سيم نأ ملعا (مولعملا تقولا موي ىلإ

 هنم مزلي ني ؛ دحأ تومال ةمايقلامايق دعب نأ هرهاظو « ةمايقلا موي لبق تومبال ناك اذا هنآل

 تقولا موي ىلإ نيرظنملا نم كنإ) لاقو بولطملا اذه نع هعنم ىلاعت هنإ م . ةتبلا تومال نأ

 ةخفنلا تقو مولعملا تقولا موي نمدارملا نأ : اهدحأ : هوجو ىلع هنم دارملا ىف اوفلتخاو (مولعملا

 تومي نأ مواعملا نم نآل ؟ مولعملا تقولاب تقولا اذهىمساميإو , قئالخلا لك تومي نيح ىلوالا
 ريغال ىلاعت هللاوهتق ولا كلذب ملاعلا نآل ءمسالا اذهب ىلاعت هللا هامس امنإ : ليقو . هيف قئالخلا لك

 : اهناثو (ةعاسلا لع هدنع هللا نإ) لاقو (وه الإ اتقول املجال ىبر دنع اهيلع امنإ) ىلاعت لاق اك

 هامس امتإو (نوثعبي موي ىلإ) هلوة وهو سيلبإ هركذ ىذلا وه مولعملا تقولا موي نم دارملا نأ

 . مولعملاك كلذ راص هنيعب هيلاراشأو هنيع ال سيلبإ نآآل ؟ مولعملا تقولا مويب ىلاعت



 5 آلا ةلاصلصاى ,م هتقلخ شبل دويل نك أل لاقهىلاعت هلوق

 اذ ناملا» لمروركم 5 ىلع سيلبإ ىلإ باطخلا اذه لصوأ ىلاعت هنإ : نيملكتملا ضعب

 باطخ (هتقلخ) هلوقف (لاصاصنم هتةلخرشبل دجس انك أ ) باوجلاىف لاقسيلبا نآل « فيعض

 سيلبإ نأو ةطساو ريغب سيلبإ عم ملكت ىلاعت هللا نأ ىضتقي هرهاظو « ةبيغلا باطخال روضحلا

 مظعأ نم ة ةطساو ريغب ىلاعت هللا ةملاكم نأ عم اذه لقعي فو .ةطضاو رقز لاحت هللا عم ملكت

 نأ هنع باوجلالعلو « مهسيئرو ةرفكلاسأرل هلوصح لقعي فيكف ؛ بتارملا فرشأو بصاخملا

 ناك اذإ امأف « ماظعالاو مارك الا ليبسىلع ناكاذإ ايلاع ايصنم نوكت امنإ ىلاعت هللا ةملاكم

 اح ني لامام نم هتقلخ رشبل دجسالل نك أ ل) هلوقو ٠ الف لالذالاو ةناهالا ليبس ىلع

 : ناثح هيف (نونسم

 رشبل دجسأ نأىنم حصيال : هانعمو « ىنلا ديك أتل (دجسأل) هلوق ىف ماللا (لوآلا ثحبلا)

 ايناحور ناكو هو افيثك امسج هنوكب رعشي ارشب هنوك نأ مالكلا اذه ىنعم (ىناثلا ثحبلاإل

 ؛ ةرشن هل فشك قاهسجرشبلا ::لوقي هن 5 : هجولا اذه: نم لاخلا امهني ةلصاح ةقرذتلاف ء افطل

 نوكي فيك نودالاو . فيطللا قاحورلانمالاح نودأ فيثكلا ىنامسجلاو ,« فيطا ىناحور انأو

 ةياغ ىف لصاألا اذهف ؛نونسم أمح نم دلوت لاصاص نم قولخم مدآ نأ اضيأو « ىلعألل ادوجسم

 بجوف مدآلصأ نم فرشأس يلبإ لصأ ناكف ءرصانعلا فرشأىهو رانلاوه سيلبإ لصأو ةءاندلا

 لوألا مالكلاف نود“ الل دوجسلاب سوي نأ حبقي فرشالاو ؛ مدآ نم فرشأ سيلبإ نوكي نأ

 ىناثلا مالكلاو لاخلا ىف لصاح قرف وهو ؛ ةيناحورلاو ةيرشبلا ببسب لصاحلا قرفلا ىلإ ةراشا

 جرخاف لاق) ىلاعت هلوقو سيلبإ ةيش عو#ب اذهف « لصالا و رصنعلا بسحب لصاحلا قرفلاىلإ ةراشا

 ىلع امنع باوج هنكلو ٠ 0 لييس ىلع ةببشلا كلت نع اباوج سيل اذهف (مجر كناف اهنم

 صنلا ضراعنمو ؛ سايق سيلبإ هلاق ىذلاو « صن ىلاعت هللا هلاق ىذلا نأ هريرقتو . هيشتلال يبس

 هلوقو « فارعألا ةروسىف ىصقتسم هانركذىنعملا اذهىف مالكلا مامتو . انوعلمامجر ناك سايقلاب

 مامتو ؛ ةكئالملا ةممز نم ليقو « تاوم.لا نم ليقو ؛ ندع ةنج نم دارملا ليق ( اهنم جرخاف)

 مويىلإ ةنعللا كيلع نإو) هلوتو فارعألا ةروس ىف هركذ قبس دق ميجرلا ريسفت عم مالكلا اذه

 (نيدلامويكلام) هلوق ل ثم ملامعأب دابعلا ىزاجي ثيح ءازجلا موي ديري سابع نا لاق (نيدلا

 دنعو « ةمايقلا مويىلإ الإ لس نعللا نأ , رعشي اذهف ةياغلا ءاهتنأ ديفت (ىلإ) ةملك: لبق ناف

 . نعللالوزي ةمايقلا مايق

 نينانلا اهرككذي ةياغتمتأ ةمايقلا كدر: ديأتلا هلم دلما : لوآللا ١ ءرهتو ندع ا راخأ



 ةيآلا «نيدجاسلا عم نوكست الأ كلام سيلبإاي لاق» ىلاعت هلوق ١

 كي رش داق . ناثلازو .٠ ةرشبلا ةقلخعاو .ةننانبزاللا ا ةزراودملا/. ةلكش كي راس اذافا لوألا : نآلوق

 (جا ثمأ ةفطن نم ناسنالا انقلخ انإ ) ىلاعت لاق ه جاشمألا بسانتو عئابطلا لادتعاب هندب ءا رج

 فيواجتىف حيرلا ءارجا خفنلا نأ : لوألا : ثحابم هيفف (ىحورنم هيف تخفنورإل هلوق ماو

 نأ الإ خفنلاب اهفصو حص امل الإو ؛ حيرلا ىه حورلا نأب رعشي ظفللا اذه رهاظو « رخآ مسج

 هللا فاضأ امنإو (ىبر مأ نم حورلا لق) ىلاعت هلوق ىف ءىجيس حورلا ةقيقح ىف لماكلا ثحبلا

 :اهدحأ ثحايم هنف (نيدجاس هل اوءقف) هلوقو . ا كل اها ةسقنلا مدآ حور هنأحيس

 مدقت دق ثحبلا اذهو ء؛ دوجسلا كلذل ةلبقلاك مدآ ناكوأ ةَقيقحلا ىف مدآل ناك دوجسلا كلذ نأ

 تايومسلا كفل لك مه مالسلا هيلع مدآل دوجسلاب نيرومأملا نأ : اهناثو . ةرقبلا ةروس ىف هركذ

 نيرومأم اوناك ةكمالملا رباكأ نإ : لاقي نأ زوجي ال نم سانلا نم . ضرأألا ةكئالموأ مهضعإ وأ

 ةفص ىف (فارعاألا) ةروس رخآ ىف ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ٠ مالسلا هيلع مدال دوجسلاب

 هلو) هلوقق (نودجسي هلو هنوحبسيو هتدابع نع نوريكتسي ال كبر دنع نيذلا نإ) ةكئالملا

 نددجاس مهنوك ىفاني كلذو ىلاعت هللالإ نودجسيال مهنأ ىلع لدي كلذو ءرصحلا ديفي ( نودجسي

 هل اوعقف) ىلاعت هلوق نإ : لاقي نأ بابلا ىفام ىصقأ ىلاعت هللا ريغ دحال وأ : مالسلا هيلع مدآل

 ىلاعت هنأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ نأ : اهثلاثو . ماعلا ىلع مدقم صاخلا نأ الإ « مومعلا ديفي (نيدجاس

 تخفنوهتبوس اذاف) هلوق نآل « هل اودج 4 نأ ةكئالملا لع بجو مالسلا هيلع مدآىف حورلا خفن اك

 دجسف) هلوقو ىخارتلا نم عنمب كلذو بيقعتلا ءافب روث ذم (نيدجاس هل اوعَقف ىحور نم هيف

 دربملا لمس و« ديك و ع ديكوت (نوعمجأ مهلك) هلوق هيويبسو ليلخلا لاق (نوعمجأ مهلك ئالملا

 لاز (مهلك ) لاق ايلف ؛ مهضعب دجس نوكي نأ لمتحا ةكمالملا دجسف لاق ول : اقف ةيآلا هذه نع

 ةدحاوةعفد اودجس مهنأ وهو .رخآلامتحا قب اذه دعب مث ء اودجس مرسأب مهنأ رهظفلامتحالا اذه

 .ةدحاو ةعفد اودجس لكلا نأ رهظ (نوءمجأ) لاق اءلف رخآ تقو ىف مهنم دحاو لكدجس وأ

 ةفرعم نيعمجأ نآل ءدوجأ هيوبيسو ليلخلا لوقو : لاق دربملا نع لوقلا اذه جاجزلا ىح املو

 اوفلتخاو « مدال دوجسلاب ارومأم ناك سيلبإ نأ ىلع اوعمجأ (سيلبا الإ) هلوقو الاح نوكي الف
 ىبأ) هلوقو ةرقبلا ةروسف ءاصقتسالاب ةلأسملا هذه تقبس دقو ؟ ال مأ ةكئالملا نم ناك له هنأ ىف

 هنع ربكتساو كلذ ىبأ : ليقف دجس اله : لاق الئاق نأ هريدقتو فانئتسا (نيدجاسلا عم نكس

 نم دارملا نأ ىلع اوعمجأ مهنا معاف (نيدجاسلا عم نوكت الأ كلام سيابإ اي لاقل هلوق امأ

 لاق اذه دنعف ؛هعم ملكت ىلاعت هنأ ىضتقي اذهو سيمبإاي هل ىلاعت هللا لاق ىأ (سيلبإ اي لاق) هلوق



 0310١ ةيآلا ءأرشب قلاخ ىنإ ةكئالمال كبر لاق ةإودىلاعت هلوق

 رثاه هه حاسس م دس

 «,م» نوما 0 اًضْأَص نمار قلاخوإ هك يل كيرلا 7

 1 2 ُُم رلا 8 ساس رزلو هت سا سا

 2 الملا دجسف 0*2 نيدجاس هل اوعقف ىحور نم هيف تخْمتو هتيوس اذاف

 ل 7 22ه هزاع

 0 اب لاق 1١ 0 الا تا نأ 00 51 0! «0» نوعمجأ مهلك
 هه هه آ سب نع يب ب نا

 نم هنفلَح ربل دجسأل نك لاق 0١ َنيدجاَسلا م نوكم الأ كلام
 ه-

 تكياع نإ 4 2 ركنا 6 0 رخو لآق فرش نونسم أ حج نم * لاصاص
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 ©« نذل موي يل دل

 ىلاعت هللاف « ةايحلا لوصح ناكمال اطرش تسيل اندنع ةيذبلا نال , رهاظ انههذه ىلع اذه : انلق

 مسجلا ىف لقعلاو ةايحلا قلخ ىلع ارداق نوكي كلذكف « درفلارهوجلا ىف ملعلاو ةايحلا قلخ ىلع رداق

 ةياغ ىف سمشلا نآل : لاق اهيف ةايحخلا لوص> عنتمي بك اوكلا نأ ىلع مهضعب لدتساو « راحلا

 لبق نم هانقلخ نا+او) ىلاعت هلوةب هيلع هضقننف هيف ةايحلا لوصح عنتما كلذك ناكامو ةرارحلا

 . عامجالا بك اوكلا نع ةايحلا ىنن ىف دمتعملا لب (مومسلا ران نم

 هتيوس اذاف نونسم أمح نم لاصلص نم ارشب قلاخ ىتإ ةكئالملل كبر لاق ذإو إل ىلاعت هلوق

 عمن وكي نأ ىبأ سيلبا الإ نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسف نيدجاس هل اوعَف ىحور نم هيف تخفنو

 لاصلص نم هتقلخرشبل دجسأإل نك أ ل لاق نيدجاسلا عم نوكت الأ كلام سيلبإاي لاق نددجاسلا

 «نيدلا موي ىلإ ةنعللا كيلع نإو ميجر كناف اهنم جرخاف لاق نونسم أمح نم

 راتخمارداقلا هلالا دوجو ىلع هركذب لدتساو لوألا ناسنالا ثودح ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 ءدرم , ىأ هناف سيلبأ الإ هوعاطأف هل دوجسلاب ةكئالمللا صأ ىلاعت هنأ وهو هتعقاو هذعب ركذ

 : لئاسم ةيآلا ىفو

 قاليو رشاب افيثك امج هنوك هنم دارملاف « ارش هنوكح ريسفتام (لوآلا ةلأسملا)

 لك نم دلجلا رهاظ ةرشبلاو « رشبلا ماسجأ نع 1 فال نورشاببال نجلاو ةكئالملاو

 هيفف (هتيوس اذاف) هلوق امأو . هركذ مدقت دقف نونسم أمح رم الاصاص هنوك امأو ناويح



 ةيآلا «لبق نم هانقلخ ناجلاو» كون 1 ١/١

 وهو أملا عمجاو؛ دو ةأيللا ث للا لاقف أجلا نأ !تواشا انكم 1 نيبو ؛ الاصلص

 :لازقأ هيف« (نودسم)هلوقو:ة: ناوي ةأمح نوزثك لاو ةديبعوبأ لاقو ؛نتنملا ةؤساْلا نيطلا

 نس لاقي مثيهلاوبأ لاق ريغتم ىأ (نونسم) هلوق ىف لوقي ورمعابأ تعمس تيكسلا نبا لاق . لوألا

 كوكسحلانونسسملا : ىتاثلا . ريغتي ل ىأ (هنستيمل) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو : ريغت ىأ نو:سموهف . املا

 ىمسو نئسلا هل لاقي امهنيب نم جرخي ىذلاو . هيلع هتككح اذإ رجحلا تذنس نم ذوخأم وهو

 عوضوم "أ نم ذوخأم ظفللا اذه : جاجزلا لاق : ثلاثلاو . هيلع نسي ديدحلا نآل انسم نسمملا

 1 ةيلواطللا نبدا 1 ةديع وبا لاق: عبارلا . ريغت دقف كلذك ناك ىتم هنأل قيرطلا ننس ىلع

 ةروصىلع روصملا نونسملا : هيوديس لاق : ناماخلا اذن ةهكو ىلع اذكملا 0س لاف تضلا و نَسلاو

 تظل !ناطلا كوسا لاق هنأ نابع وبا نع وز: عسداشلا!؛ ةتيروط و ةجرلا ةنسوم لامر

 ا ناكل 1 ةرالا لع طم ليس اطر ناك اذأ هناإلا# ةدييع ىأ:لوق ىلا دوذيلاةنقو

 :(بوتقم هنأ

 سابع نبا نع ءاطع لاقف ؟ وه نم ناجلا نأ ىف اوفنتخاف (هانقلخ ناجلاو)) ىلاعآ هلوق امأ

 نارها ناحلا ! ىرح فاو راى نسانعب نأ لاق. ةداتقو لتاقمو نقلا لوف اوه و 1 قسلب]ادنار

 «ةيرشلا اذنه اج نينا ,ىسا 6 ناعالا نع ايرازوتل اناج ىنمو ؟ نترثكا آلا لوق وهو نبللا

 تال ليسا ذا نقلا نحلل: كااوقا نر تالا هغللا قا كاخلا قدما: هم]زيرطت قدرا وا نينجا

 ىذلا لعافلاباب نم نوكي وأ.« مدآ ىنبنيعأ نع هسفن رتسيهنآل اناج ىعم هنأ لمتح انهه روكذالا

 لاقف نيللا اا رفلتخاو : ةيضارا ةفيغإو 'قفادإءامو سات وا ننال قا::لاق 50 لودفملا هب دازرب

 انمؤم مهنم ناك نم لكف « نجلا نم مسق نيطاسثلانأ حصاألاو : نيطايشلا ريغ سنج مهنإ : مهضعب

 : كلذ ةمص ىلع ليلدلاو « مسالا اذهب ىمسي ارفاك مهنم ناك ىنرم لكو « ناطيششلاب ىمسيال هناف

 نم: هانقلخ) ىلاعت هلوقو.« نجلا نم ناك كإذك ناك نم لككف « راتتسالا نم قّْشم نجلا ظفل نأ

 : ةغللا ىف مومسلا ىنعم (مومسلا ران نم) هلوقو « مدآ قاخ لبق نم ديرب : سابع نبا لاق (لبق

 ءراوأو حفل املو ران اف ةراحلا حيرلاف اذه ىلعو « ليللاب نوكست دقو راهنلاب نوكنت ةراحلا جيرلا

 ىهو « ندبلا ماسم ىف لخدت اهفطلب اهنآل اموعم تيمس : ليق . ماهج حفل اها قار وام لغ

 ةذه : دوعسم نبا لاق . هنطاب راخو هقرع اهنم زري ناسنالا دلج ىف نوكت ىتلا ةيفخلا قورخلا

 . ةيآلا هذه التو ناجلا اهم هللا قلخ ىتلا مومسلا نم أزج نيعبس نم ءزج مومسلا

 ؟ رانلا نم ناجلا قلخ لمعي فك : ليق ناذ



 ١/8  ةيآلا «نودسم أح نم لاصلص نم ناسنالا انقلخ دقلو» ىلاعت هلوق

 تبث اذاو ؛ الوأال ثداوح دوجوب لولا عنتم هنأ ةعطاقلا لئالدلاب تبث( ةيناثلا ةلأسملاإ)

 نهدب الف كإذك ناك اذاو.؛ ثداوخلا لوأ وه.لوأ ثداخ ىلا ثداوحلا ءابتا بوجو:.رهظ اذه

 0 لولا ناسنالا كلذفكلذك ناك اذاو.« سانلا]وأوه َناَست] ىلا 'سانلا ءابتا

 ااذ ىلا ةر راسا لاق دقلو) هلوقف . ىلاعت هللا ةردّب ةلاعال اقولخم نوكف

 نع ةياشملا ا 8 لقنو؛ مالسلا هيلع مدآ وه هنم دارالا نأ ىلع اودحأ نروورسفللا و لواألا

 رثك أ وأ مدآ فلأفلأ انوبأ وه ىذلا مدآ لبق ىضقنا دق : لاق هنأ مالسلا هيلع رقابلا ىلع نب دم

 وه لوأ ناسنإ ىلاءاهتنالا نم دب الف ء ناك فيك مآل لب ملاعلا ثودح ىف حدقيال اذه : لوقأو

 . عمسلا ةهج نمالإ هتابثإ ىلا قيرط الف : مدآ انوبأ وه ناسذالا كلذ نأ اماو . سانلا لوأ

 اقولخم نوكي ماسجأألا نم هريغو مالسلا هيلع مدآ نأب عطقلا بجوف ؛ ثدحم مسجلا نأ ٍلعاو

 نأ ىلع (بارت نم هقلخ مدآ لثمك هللا دنعىسيع لثم نإ) ىلاعت هلوق لد اضيأو « ضح مدع نع

 نم ارشب قااخ ىنإ) هلوق ىهو : نيطلا نم قولخم هنأ ىلع ىرخأ ةيآ تلدو « بارت نم قولخم مدآ

 هنأ برقالاو «نونسم أمح نم لاصلص نم قولخم مالسلا هيلع مدآ نأ ةيآلا هذه ىف ءاجو (نيط

 هنأ كرت لو ءراخقلا6 لاضلم نم مث نونسم أمح نم مث نيط نم م بارت نم الوأ هقلخ ىلاعت

 هقلخ امإو : ءادتبا هقلخ ىلع رداق وه لب ناك ماسجألا نم سنج ىأ نم هقلخ ىلع رداق ىلاعت

 ند نك ةساصمو هيتحل صمو 57 الملا ةلالدنم هيف املوأ ةئيشملا ضحل امإ هجولا اذه ىلع

 .. ةنسحتو هلكش نم ءىثلا قلخ نم بأ رومآلا هذه نم ناينثالا

 ريغ وهو لصاصي ىذلا سبايلا نيطلا لاصلصلا ليق : نالوق لاصلصلا ىف 4 ةثلاثلا ةلأسملا )

 اعيجرت هيف تمهوت اذاو « ليلصوهف ادمهتوص ىف تمهوت اذا : اولاق . راخفوهفخبط اذاو ؛ خوبطم

 سمستلا قف رك رو هراوصق نيط ند مالسلا هيلع مدآ ىلا ءن هللا قلخ : نورسفملا لاق . ةلصلص وهف

 ىلإ هبيشي روصلا نم ايم اور مو هب د اريام دحأىرديالو فرآلاكالاصلص راصف ؛ ةنس نيعبرأ

 تناكف فخ ناسنالا ةروص ىلع نيط نم مدآ قلخ ىلاعت هنأ مالكلا ةقيقحو . حورلاهيف خفت نأ

 الاصاص ىلاعت هللا هامس كلذلف ةلصلص هل عمس هب ترم اذإ حيرلا

 لوقلا اذهو « ريغتو نتن اذإ لصاومحللا لص مل رق نم نتملا و5 لاضلخلا «ىنثلا لوقلاو)

 ةيفتلاو نتنلا لعل ذي انوتشم ًامحاهزروكو (ناوتسم مح نم لاصلص نم) لاق ىلاعت هنآل ء فس ىدنع

 هنوك نوكحي نأ بجوف نونسملا ألا نم دلوت امنإ لاصلصلا اذه نأ لع لدي ةيآلا رهاظو

 هنوك نيب قبب ل ريغتلاو نتئاانع ةرابعالاصاص هنوك ناكولو « انونسم ًامح هنوكل ًاراغم الاصلص



 ةيآلا 0 اح نم الا نم كيالااع ةلخ دقلو» داع 1/١

 ريت وسام ه6 عه 6 َ 0 ايل ادب 0 7

 هانقلخ ناار ١ كر وي نم ل افاض نم ناسنالا مطلة دقل
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 7 03 رو

 «2,1/2 0 نم لبق نم

 كي ايلا و ا ةدرلطلاب ذأ نم لالا فضلا نيندقتسملابادارأ : الا ا نع نيفلختملا

 سانلا محدزاف  ةالصلا ىف لوآألا فصلا ىف بغر ملسو هيلع هللا لص هنأ ىور ؛ رخآلا فصلا

 كاحضلا لاق : تلاثلا . مهتاين ردق ىلع مهيزجن انأ : ىنعملاو « ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف هيلع

 ءا ل ا ىأ ةياور ىف سابع نبا لاق : عبارلا . لاتقلا فصو ىف ىنعي : لتاقمو

 نورخاو اهوريالثللوآلا فصلا ىلإ نومدقتي موق ناكو ملسو هيلع هللا ىلد هللا ل وسر فاخ ىلصت

 هذه ىلاعت هللا لزنأف مهطابآ تحن نم أورظنيل مهدي ليا رذاج اك ادراك ول نو عاب ون رفا

 مهلا منومدقتسملاليقو - ايحالا هنورخ اتيبملاو : تاودالام نومدهتسملا ليق : نسال : آلا

 قلخ نم نومدقتسملا : ةمركحع لاقو « سو هيلع هللا لص دمع ةمأ مث نور اسال

 . قلخي مل نم نورخاتسملاو

 منم نيمدقتسملا انيلع دقلو) هلوقب هعبتأ (تيمتو ىحن نحنل انإو ) لاق امل ىلاعت هنأ ملعاو

 لاثو هلع هبن لعدف. ملاوحأ نق 21 نا لع ىضال هنأ لع اكن (ىيرخاتسملا انلع دقو

 ىغبفيالو . تاريخلاو تاعاطلاعاونأ ف مرخأتو مهمدقتبو . دوجولاو ثودحلا فهرخأتو مهمدقت

 : 'ةلاح نود ةلاح آلا ضخ نأ

 ةمايقلاو ثعبلاو رشنااو رشحلا نأ ىلع هيبنتلا هنمدارملاف « ممر شحي وه كبر نإ ور هلوق امأو

 ةانر ام لع رقنلاو قحلا تود و ىضتفت ةكملا نأ : هانسم( ملع ميكح هنإ) هلوقو بجاو 0

 , . مالسلا هيلع سنوي ةروس لوأ ىف ةريثكلا لئالدلاب

 ليق ند هانقلخ راجل ناودم اخ نم لايصلصا نم نان ال _انملخ دقلو) ىلاعت هلوق

 (« مومسلا ران نم

 :.لئاسمةيالاىف 1

 امل ىلاعت هناف ديحوتلا لئالد نم عباسلا عونلا وه اذه نأ عا 4 ىلوآلا ةلأسملا ١

 ناسنالا قيلختب لالدتسالاب هفدرأ ةمدقتملا ةيآلا ىف ديحوتلا ةعص ىلع تاناويحلا قيلختب لدتسا

 . بولطملا اذه ىلع



 ١ ا// ةيآلا«تيكو ىحن نحنل اناود ىلاعت هلوق

 6 ماو سلا م ه2 ري هدم ضن م

 نم نيم دس 1 نلعدملو <10 َنوُتراَولا هوذا هد نحنل انإو

 هس زئث ورز مرته ا 0 106 هام س6 اتا

 «؟ 5و مت حلا نيرخاتسملا تيل

 : ايس فسر كل لرقك قساقبا ىارط ال كا

 لابجلا للق نم بيسلا طحب ديعب ىنم هبوصو لوقأ

 لاله نم لئابقلاو اريمث قسأو دحن ىب ىوق قس

 نوبصخب مثدالبل ايقس مهقزر ديرب نكلو مهشاطع ىوريام هب ديري سيل ىوق قس : هلوقف

 لاقي الف ةيقسلا ايقس امأو ٠ هب نويصخبام مهريغلو شاطعلا ىوريام هموقل لأسي نأ ديعبو : اهب

 : ةمرلا ىذ لوق امأو  هاقسأ انف

 ةيعااف رب هراجحأ ىلكت 4102552 هاذ

 ءاسملا كلذ هب ىنعي (نينزاخي هل متن اموز هلوقو هللا هاقس لوقأ و ءاقسلاب هل زغدأ هبقشأ ىف

 . نيظفاحب هل متسل ىنعي ءامسلا نم لزخملا

 الع مكنم نيمدقتسملا انماع دقلو نوثراولا نحنو تيمبو ىحن نحنل انإورإ ىلاعت هلوق

 4 ميلع ريكح هنإ مرشحي وه كبر نإو نيرخأتسملا
 ةتامالاو ءايحالا وصحي لالدتسالا وهو ديحوتلا لئالد نم سداسلا عونلا وه اذه نأ معا

 راتخلا رداقلا هلالا دوجو ىلع تاناورحلا هذهل

 ءايحإ نيب كرتشملا ردقلا ىلع هلمح نم مهنم : نالوق هيفف (تيمنو ىحن نحنل انإو ل هلوق انآ

 املو ناويجلاءايحاب هصيصخت بجوفزاجمءايحالاب تابنلا فصو : لوقي نممهنموناويحلاو تابنلا
 ناويحلل ةالا لوصح ناك هناحبس قحلل الا ةايحلا قلخ ىلع ةردق ال هنأ ةيلقعلا لئالدلاب تبث

 ةردقال ىأرصحلا ديفي (تيمنو ىحن نحنل انإو) هلوةو « راتخلا لعافلا هلالا دوجو ىلعاعطاق اليلد

 ؛ قئالخلا عيمج تام اذا هنا : هانعم (نوثراولا نحنو) هلوقو ءانل الإ ةثامالا ىلعالو ءايحالا ىلع
 .هدحو تاكوامملا لكل كلاملا قحلا قابلا وه.هللا نوكيو هتوم دنع دحأ لك كلم لوزي ذتيُخ

 . هجولا اذه نم اثراو ناكف ثرالاب اهبش اذه ناكف

 نبا لاق : لوألا : هوجو هيفف (نيرخأتسملا انملع دقلو مكنم نيمدقتلا انملع دقلورإ هلوق امأو

 ديرب نيرخأتسملاو ىلاعت هللا ةعاط لهأ ديري نيمدقتسملا : ءاطع ةياور ىف امهنع هللا ىضر سابع

 )9 رخف - ١و



 ديالا يوك انشيساف ءاف انلسلا نفي انلنناف ول ل اعت دل وق ١

 اذهو حاقللا تاذ ىنعمب . حقاللا مصي نأ بحي ناكهنآل «'نغمب سيل باوجلا اذه : ىدحاولا لاق

 حصف ةحقالا ىلإ ةبسن هلف ةحقللا هريغ دافأ نمو « ةحقللا ىلإ بو..ذملاوه مقاللا نآل , ءىثب سيل

 . ملعأ ساو تاوطاا اذه

 ١) نيقي رطب هريرقت و حفال امسفن ىف حيرلا نأ وطااوف «كلاثلا هجولاو :

 لسري ىذلا وهو) هناحبس هلوق هيلع ليلدلاو « باحسلل ةلصاح حيرلا نأ لوألا قيرطااإ)

 عبرلا نوكست ىنعملا اذه ىلعف تلمح ىأ (الاقث اباحس تلقأ اذإ ىّتح هتمحر ىدي نيب ارشب حايرلا

 !ءاثللو تاحشلا نم ةلماك اهنأ ىعم': ةحفال

 اهل ليق اك «ريخلاب تتأ اذإ تحفل حيرلل لاقي نأ زوي : جاجزلا لاق (ىتاثلا قيرطلاو إل

 نوو.شي دكنأ ادلو تجتن دقو برحلا تحقل دق : برعلا لوقت اماذهو « ريخلاب تأت ىلاذإ ميقع

 معأ هللاو انهه اذكف ةقانلا هلمحت امب رشلا بورض نم هيلع لمتشتام :

 ببس نم هل دبال اكرحتم نكي مل نأ دعب ءاوحلا ةكرحو كرحتم ءاوه حيرلا (ةيناثلا ةلأ ل1 «

 ماودب ءاوحلا ةكرح كفا الاو 2 هتاذ مزاول نود كا الو ءاوه هناا سفن سل علا كلذو

 ىتلا لاوحألاو « راتخلا لعافلا كيرحتب كرحتي هنإ : لاقي نأ الإ قبب ملف « لاحت كلذو هتاذ

 ارارم باتكحلاا اذه ىف اهانيكح دق حيرلا ثودح دنع ءاوملا ةكرح ببس ىف ةفسالفاا اهركذت

 اهكرحم نوكي نأ قبف « حايرلا ثودحل ايبس اهنم ءىش نوكي نأ نكمي ال هنأ انيبو . اهانلطبأف

 هناحبس هللأ وه .

 لوآلا : ثحابم هيفف ( نينزاخي هل متنأ ا رك ايم نام كلا ا زنأو) هلوق امأو :

 احلا نم لوني هنإ لاقي نأ ريدقتبو ؟ تاحسلا ءام نم: ل "وأ ءامسلا نم لزني لهرطملا ءاد نأ

 هركذي ام رطملا ثودحح ىف ببسلا سيل هنأ : اهمناثو ؟ ءامسلا ظفل باحسلا ىلع هللا قلطأ فيك

 اكل ناحل ضرمل رس راألا لإ تاحلسلا م هلؤني راتخما لعافلا نأ هنن" بيسلا لي.ةفسالفلا

 ءامسلانمو ماعنالا نوطب ىف ناك ام لكل برعلا لوقت : ىرهزالا لاق (هوك انيقسأف) انهه لاق اك

 اولاق . هيقسل ايقسلا تناك اذاف « قسم اهنم هل تلعجو هل ابرش هتلعج ىأ . هتيقسأ ىرحب رهن وأ

 اًورقف (هنوطب ىف امم مكيقسن) هلوقفف ءارقلا فالتخا اذه دكؤي ىذلاو . هاقسأ اولوقي لو ؛ هاقس

 (نيقسيو ىنمعطي وه ىذلاو) هلوق ىفو (ارورطابارش مهر مماقسو) هلوق ىف اوفلتخي مو « نيتغللاب

 هانلعج ىأ (هوكانيقسأف) هلوقو هل ابرش هتلعج ىأ « ارهن هتيقسأو ىور ىتح هتيقس : ىلع وبأ لاق



 ١ ةيالا«حقاول حايرلا انلسراوهىلاعتهلوق

 ىلاعتهل وق نال لاق ءىث مودعملانأ تابثإ ىف ةيآلا هذه ةلزتعلا ضعب كسمم (ةيئاثلاةلأسملاإ)

 نئازخلا كلت نوكت نأو « نئازخ ءايشالا عيمل نوكي نأ ىضتقي (هنئازخ اندنعالإ ءىث نم نإو)

 كلت ىه ىلاعت هللا دنع ةدوجوملا نئارخلا كلت نم ذارملا نوكي نأ زئاج الو.« ىلاعت هللا دنع ةلضاخ

 (مولعم ردقب الإ هلزنن امو) ىلاعت هلوق نم دارملا نأ انيب انآل ؛ ةدوجوم اهنأ ثيح نم تادوجوملا

 هللا دنع نئارخلا كلت لوصح نوكي نأ ىضتقي اذهو ؛ نوكتلاو ءامثنالاو عادبالاو ثادحالا

 تاوذلا كلت نأ دارملا نوكي نأ بجو اذه لطب اذإو « دوجولا ىف اهوخدو اهئودح ىلع اهدقتم

 قااقح انآ كح نم ةجاث تاناكاا ىدع لات هلا دنع ةررقم تاك فاضإلا

 . دوجولا ىلا مدعلا نم اهضعإب جرخأ ىأ اهضعب لزنأ ىلاعت هنإ 2 تايهامو

 ليثقلا ليبس ىلع انهه درو امنإ نئازخلا ظفل نأ كشال : هلوقب كلذ نع بيحب نأ لئاقلو

 اهنيوكتو ءايشألا كلتداجيإ ىلع ارداق ىلاعت هنوكدرجم هنم دارملا نوكي نأ ز وحال لف ؛ لييختلاو

 ةقيقدلا ثحابملاو « لالدتسالا طقسي : ريدقتلا اذه ىلعو ؟ دوجولا ىلا مدعلا نم اهجارخإو

 : ملعأ هللاو : ةيقاب

 ؛ديحوتلا لئالد نم سماخلا عونلاوه اذه نأ ملعاف (حقاول حايرلا انلسرأو) ىلاعت هلوقامأ

 : لئاسم هيفو

 : لاوقأ . حقاول اهنأب حايرلا فصو ىف (ىلوألا ةلأسملا)

 ةداتقو نسحلا لوق وهو « باحسللو رجشلل حقاول حايرلا : سابع نبا لاق «لوآلا لوقلاإل

 كإذكف ؛ تلمح اهف ءاملاّقلأ اذا لحفلا اهحقلأو ةقاناا تحقل : موق نم اذه لصار كاضلإ

 حايرلا هللا ثعبي : ةيآلا هذه ريسفت ىف دوعسم نبا لاق . باحسلل لحفلا ىرجب ةيراج حايرلا

 اذهف ةحقللا ردت اكهرديو باحسلا رصعي هنإ مث « باحسلا ىف هجمنو ءاملا لمحتف باحسلا حقلتل

 هواك 5 انف رجشلا اهحاقلا ريسفت امأ ٠ : باحسلا امحانلا 7

 ؟ ةحقلم ىهو (حقاول) لاق فيك : ليق ناف

 : هاخأى رب ليهسل د شنأ و ةحقلم عمج حقالمىبعمبانهه (حقاول) نأ ةديبعوبأ هيلابهذام : باوجلاو

 حتاوطلا هتحوط اغ تعشأو. 2 .ةعارض وذ سّناي ديزي كبل

 نوديرب لقاب وهف تبنلا لقبأ برعلا لوقت : لاقف كلذ ىرابنألا نباررقو « تاحوطملا دارأ

 . حقام نع ةرابع « حقال دورو زاوج ىلع لدي اذهو لقبم وهف

 نال اهريغ تملأ ناو حقاول امل لاقي نأ زوجي : جاجزلا لاق باوجلا ىف (ىناثلا هجولاو)



 ةيالا «مواعم ردشالإ ةادتاموو ىلاعت هلوق ١

 نرخي ىذلا ناكملا مساىهو « ةنارخ ا عمج نارا: هللا همحر ى تار لاق (ىلوألا ةلأسملا)

 ؛ ةنازخ ىف هزرحأ اذا هنزخي ءىثلا نزخ : لاقيو « نزاخلال مع اها هلا ظفحب اان ىلا هيف

 وه هناأل كلذو ءرطملا وه (هنئازخ اندنع الإ ءىث نم نإو) هلوقب دارملا نأ ىلع نيرسفملا ةماعو

 شياعملا مهيطعي هنأىلاعتركذاسلف ؛ شو>ولاورويطلانم مثريغو مدآ ىب شاعملو قازرألا ببسلا

 كا كلاش دي هكح ل م ىف ىأ ؛ دنع نذر املا تيسوه ىذلارطملا ئازخ نأ ند

 رثك أب, ماع نمبام : مكحلا لاقو . ةيافكلا ردق ديري : هللا امهمحّر سابع نبا لاق (مولعم ردقب الإ

 هللا نأ ىنعي ءرحبلا ىف ناك امبرو « نورخآ موق مرحيو موق رطمب هنكلو ءرخآ ماع نم ارطم
 . ءاش مك ءاشثيح ءاشي نم ىلا هفرصي هنأ ريغ , مولعم ردقب ماع لك رطملا لزني ىلاعت

 (مولعمردقبالإ هلزنن امو) ىلاعت هلوقناف « ىنعملا اذه ىلع ديال ةبآلا ظفل : لوقي نأ لئاقلو

 ةيآلا ريسفت ناك كلذك ناك اذإو «دحاو ردق ىلع ماوعألا عيمج ىف هلزني ىلاعت هنأ ىلع لدي.ال

 (هنئازخ اندنع الإ ءىثش نمنإو) ىلاعت هلوة صيصخت : اضيأ لوقأو . ليلد ريغ نم اكحت ىنعملا اذهب

 دوجوملاوهو « ليلدلاهصخام الإ ءايشاألا عيج لوانتي (مىث نم نإو) هلوقناأل ؛ ضحم مكحت رطملاب

 . ىلاعت هل ةرودقم ءايشالا كل: نوك ىلا ةراشإ (هنئازخ اندنع الإ) هلوقو ؛ هتاذل بجاولا محدقلا

 دوجولاىلإ مدعأا نم ابجرخب ةكوامو ؛ هل ةرودقم تانكمملا عيمج نأ دارملا نأ هيف رمآلا لصاحو

 ل رد زلا لإ انف هحرخ ىذلا نأالإ ةهانتما ريغ هتارؤودقم تنتاك نإو ىلاعت هنأالإ ءاش ف"

 (هنئارخ اندنعالإ ءىث نم نإو) هلوةف لاحم دوجولا ىف هل ةءابن الام لوخد نآل اًيهانتم نوكي نأ

 لخديام لكذأ ىلا ةراشإ (مولعم ردقبالإ هلزنن امو) هلوقو ةيهانتم ريغ هتارودقم نو 50 را

 ثودحلاىف ًاصتخم ةلاحال ناك يهانتم دوجولاىلا اهنم جراخلا ناكىّبمو : هانتم وهف دوجولا ف 5

 عم نيعم زي 50 ناكو ؛ هنع الدب هدعب !1 تقولا كلذ لبق هلوصح زاوج عم ر اكد تقوي

 رو ناك هنأ عم « ةنيعم تافصب اصتخع ناكو ؛ زيحلا كلذ نعالدب زايحاللا رئاس ىف هلوص>: زاوج

 ءايشاألا كلت صاصتخا ناككلذك ناكاذإو « تافصلا كلت نع الدب تافصلا رئاس]وصح 0

 نوكي نأو دبال اهدادضأ نع الدب ةنيعملا تافصلاو « نيعملا زيحلاو نيعملا تقولا كلذب ةيهانتمل

 : ىعملاو (مولعم ردقب الإ هلزنن امو) هلوق نم دارملا وه اذهو « ردقم ريدقتو صصخم صيصختب

 كلتب اهصاصتخا عنتمال ةزئاجلا لاوحالا كلتب ءايشالا كلت صصخ ىذلا راتخلا رداقلا الوا هنأ

 كلل زنأو) ىلاعت هلوقك عادبالاو ءاشنالاو ثادحالا لازنالا نم دارملاو « ةزئاجلا تافصلا

 . لعأهشاو(ديدحلا انل زنأو) هلوقو (جاوزأ ةينام ماعنألا نه



 ١ا/ ةيالا «انئازخ اندنع الإ ىث نم نإو» ىلاعت هلوق
 سو اس ه2 نص رثرث ساس رش سس ل

 ان راو: 1١. مولعم ردع الإ هلزتنأمو هتئاز رح اندنع الإ ءىشت نم نإ

 _- 7 - و

 0 - اس نت

 نس امو هوم اني ام ءامسلا نما 553 حقاوأ حاير ىلا

 نممهنمو نيلجر ىلع 0 نع مهنمو هنطب لبع ىشمي نم 7 3 نم 5 لك قلخ ّلاوز ىلاعت هلوق

 ةباد نه امو) لاق ثيح هللا ىلع اقزر باودلا عينج تبثأ ىلاعت هنأ : ىتاثلاو (عبرأ ىلع ىثمي

 نم اهقازرأ باطت ةجاحلا دنع اهنأاكف (ابعدوتسمو اهرقت-ه ملعيو اهقزر هللا ىلع الإ ضرآلا ىف

 لاق هنأ ىرت الأ « لقعي نم ةغيصب اهركذ دعبي ملف « ةهجلا هذه نم لمعي نمب ةيبش تراصف اهقلاخ

 (ىل ودع م-مناف) مانصاألا ىف لاقو « ءالقعلا عمج ةغيصي اهركذف (مكنك اسم اولخدا للا امأ اي)

 ريطلاو ش>ولا ىلع ءالقعلاب ةصتخما ةظفللا قالطإ دعبيال انهه اذكف (نوحبسي كلفىف لك) لاقو

 لابجلاو ةيدوأألا ىف هايملا تلق هنأ تاياكحلا ضعب ىف تعمسو ةبجلا هذهنم ءالقعلاب ةبيبش اهنوكسل

 ءامسلا ىلإ هسأر ًاعفار شحولا ضعب ىأرهنأ مهضعب نع يخل ماوعالا نم ماع ىف رحلا دتشاو

 . اهنم ةيدوآلا تاألتما ثدحب ترطمأو تلبقأ دق مويغلا تيأرف : لاق هشطع دادتشا دنع

 شحولا ىلعو ؛ ديبعلاو ءامالا ىلع (نيقزارب هل متسل نمو) هلوق لمحت انأ (ثلاثلا لامتجالاو إل

 . مهريغىلع ءالقعلا بناجل ابيلغت نم ةغيص املعقاطأ امنإو ؛ ريطلاو

 ريمضلا ىلع افطع ارورم نوكي نأ زو ال (نيقزارب هل متسل نمو) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)

 ضفاخلا ةداعابالإ ديزو كنم تذخأ لاقيال ءرورجا ريمضلا ىلع فطعيال هنآل . 5ل ىف رورجما

 (حون نمو كنمو مهقاثيم نييبنلا نم انذخأ ذإو) ىلاعت هل ا

 هذهانركذ دقو ضفخلاب (ماحرالاو هب نولءاست) أرق نم ةءارق ىلع زئاج ىنعملا اذه نأ ملعاو
 . ملعأ هللاو . كلانه ةلأسملا

 مقاول حايرلا اناسرأو مولعم ردقب الإ هلزنن امو هنئازخ اندنع الإ ءىش نم نإورإ ىلاعت هلوق

 4< نين زاخيدل متنأام و هوك انيقسأف ءام ءاهسا نمانلزنأف

 وهام كذب هعبتأ نفياعم اف لعجلو نوزوم ءىث 2 ضرالا ف تبنأ هنأ نوب ان لاتتدلا معا

 (هنئازخ اندنعالإ ءىث نم نإو) لاقف كلذل ببسلاك

 ءديحوتلا ريرقت ىلع ةروسلا هذه ىف ةروكذملا لئالدلا نم 4عبارلا عونلا وه اذهوز)

 : لئاسم ةبآلا فو



 ةيآلا «نيقزارب هل متسل نهو» ىلاعت هلوق 1/١

 !+ طفح ناالتس راو نرئلكأ [ى زك اوكتلاو كتطنفلا رينأت نمو , "كلذك ءاوطاو ءاملا نمو

 تابنلاو نداعملا داو تت مل هنع ناصقنلا وأ ٠ صوصخلا ردقلا كلذ ىلع ةدايزلا لوصح انردق ولو

 اهتزو ىلاعت هناكف هتتك>و هملعو هتردقب صوصخم هجو ىلع اهردق ىلاعتو هناحبس هللاف ناويحلاو

 . عاونالا هذه تلصح ىت> ةمكدحلا نازيمب

 ىأ تاكرحلا نوزوم نالف : نولوقي فرعلا لهأ نأ ظفالا اذهريسفت ىف «ثلاثلا هجولاو)

 نع اديعب انسح ابسانتم ناكاذا نوزوم مالك مالكلا اذهو ؛ ةكحال ةقباطم ةنسح ةيسانتم تاكر>ح

 نوزوملا ظفل اواعجدقف ةلمجاب و لقعلاو ةمكملا نازي نوزوم هنأ هئمدارأ لا ناكف فخسلاو وغللا

 دنعهبلع موكح ابسانتم ىأ (نوزو» ءىثلك نم اهف انتبنأ و ):هلؤقف ٠ بنانتلا و نسحلا نع ةيانك

 "دلما ةفاطبو ةفاطللاو سلات ةملسلا ل ردعلا

 لداخل : ناعرن ضراللا نم تقش ىذلل « ىلا نأ ظفلملا اذهر رست ف 4« عبارلا هجولاوإل

 تاجازلاو حالمآلاو راجحالاو ةعبسلا داسجاألاىهو ةنوزوم اهرسأب ىهف نداعملا امأ : تابنلاو

 03103521 كاذكو كروت يروا نال . نزولا لا اهتبقاع عجريف تابنلا انا ءاقررعو

 : ناتل أسم هيف (شياعم اف مكل انلعجو) ىلاعت هلوقو . ملعأ هللاو

 هل متسل نممو) هلوقو فارعالا ةروس ىف شياعملا ىف مالكلا انركذ «ىلوألا ةلأسملا)
 : نالوق هيف (نيقزارب

 نمو شياعم اهيف كل انلعجو : ريدقتلاو « كل لحم ىلع فوطعم هنأ «لوآلا 0

 . نيقزا رب هل متل

 هل متل 0 5 انلعجو : ريدقتاو (شاعم) هلوق ىلع فطع 2 4 ىنا 3 لوقلاو ١

 : ثالث تالامحا هيفف لولا اذه ىلعو « نيقزارب

 نمو) هلوق نم دارملا نوكي نأ بجوف ءالقعلاب ةصتخم «نم» ةملكنأ (/لوآلا لامتحالاإ

 نونطي سانلا نأ مالكلا ريرقتو « ديبعلاو مدخلاو كيلاملاو لايعلا مهو ءالقعلا (نيقزارب هل متسسل

 قزرب قازرلا وه هللا ناف أطخ كلذو « ديبعلاو مدخلاو لايعلا نوقزري نيذلا مهنأ سمالأ رثك أ ىف

 ةوقلا ىطعأو « ةبرشالاو ةمعطالا قا ىلاعت هنأ الول هناف كلاملاو كوامملاو ؛ مودخلاو مداخلا

 ِ قزر دحال لصحب مل الإو « ةمضاحلاو ةيذاغلا

 ريطلاو ش>ولا(نيقزارب هل تسل نمو) هلوقب دارا : لاقىلكاا لوقوهو (ىناثلا لامتحالاو)

 ؟ لقعي نمب ةصتخم نم ةغيص نأ عم ليوأتلا اذه حمصي فيك : ليق ناذ

 هيلع ليلدلاو : ءالقعلا ريغ ف تدرو دق نم ةغبص ا باوجلا :انلق



 ١/١ ةيالا «شياعم اهيف مك انلعجو» ىلاعت هلوق

 : ناهجو هريسفت فو 55 ديمت نأ ىماور ضرألا ىف

 ةنيفسلاك اهلهأب تلام ءاملا ىلع ضرآلا ىلاعت هللا طسب امل : سابع نبا لاق (لواآلا هجولال

 . اهلهأي ليمت اليكل لاقثلا لابجلاب ىلاعت هللا اهاسرأف

 دعب لابجلا ايف قلخ اهلهأب تلا لابلا تودي ضرآلا قاخ لاعت نإ نولوقتأ : لبق نآف

 . اعف لابلاو نضرآلا قلخ هللا نإ نولوقتوأ كلذ

 اهقلخ ىلاعت هنأ دارا نوكي نأ زوحب (ىساور اهف انيقلأو) هلوق ريسفت ىف «ىناثلا هجولاو)

 ةميقتسملا ةداجلا نعسانلا ليمتالفمالعالاك امنآل اهبحاونو ضرالا قرط ىلع سانلل ةلالد نوكتل

 :*لاحالا رهاظ هجولا اذهو لالضلا ىف نود و

 ءىش لك نم ايف انتبنأو) ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ىف ةروكذملا لئالدلا نم (ثلاثلا عونلا)

 : ناثح هيفو (نوزوم

 نأو ضرالاىلإ اعجار نوكي نأ لمتحي (اهف انتبنأو) هلوق ىف ريمضاا نأ (لوآلا ثحباا)

 اهم عفتنملا تابنلا عاونأ نال ىلوأ ضراللا لإ هعوجر نأ الإ ء«ىاورلا لاجلا ىلإ اجار نرك

 ريمضلا كلذ عوجر : لاق نم مهنمو « عفنلا ةليلقف ةيلبجلا ةكاوفلا امأف ء ىضارالا ف دوت انما

 ةداعلاو تزعل "ى.ةئؤزومللا ءاشاللاو ؛ لايطأ ف داود اغا 0 رداخا نان لوا ناش

 . تاينلا ال نداعملا ىه

 : هوجو هيفو نوزوملاب دارملا ىف اوفلتخا «ىناثلا ثحبلارل

 هجولا اذ: ته + ىتفاقلا لاق. ةجاخلا ردقب ردقتم هنأ دارملا نوك نأ لوألا هجولا ١

 كلذ ضرألا ىف ىلاعت تبنيف هب نوعفتنيو سانلا هيلا جاتحي ىذلا رادقملا معي ىلاعت هنال برقأ

 نوكي تابنلاب رهظي ىذلا قزرلا كلذ نآل (شياعم اهيف مك انلعجو) هلوقب هعبتأ كلذلو « رادقملا

 ؛ هيف ةراجتلاب عفتني نأ : ىناثلاو . هنيعب عافتنالاو لكآلا بسحب : لوألا : نيهجو نم محل ةشيعم

 ةفرعمةدارأل نزولا ظفل قالطا ناكف رادقملا ةفرعم دارب امبا نزولا : اولاق لوقلا اذه. نولئاقلاو

 مىخ طرز ىلاتت هلوقب اضيأ كلذ دك ايو ٠ اولا ف1 لع تلا مسا قالطا باب نم رادقملا

 ( مواعم ردقب الا هلزنن امو هنئازخ اندنع الا ءىش نم نإو) هلوقو ( رادقمب هدنع

 نداعملاقاخاإ ىلاعت لاو بابسألا ملاع ملاعلا اذه نأ ظفللا اذه ريسفتىف ىناثلا هجولا 0(

 صوصخم ردق ضرالا نم لصح نأو دبالف «ملاعاا اذه عئابط بيك رت ةطساوب ناويحلاو تابنلاو



 ةيالا«ىساورامف انيقلأ واهانددم ضرالاو» للاعتدل وق ١

 راوي 0 1

 «11:نوزومىّتلك نما ةانئينأ و ىساوراهف 5 0 ا ل ا

- 2 0 - 

 م ضاع ثلا 267 ع 11

 »5١« نيقزاربهل تسل نمو ياعم ايف مس ا

 نع نيطايشلا رعأ ىلاعت هللا نأب عطقن هتوبنب ملعلا دعب مث ٠ 5 دكا رئاسب الوسر ملسو هيلع

 عفدني قيرطلا اذهبو ازجعم بويغلا نع رابخالا ريصي كلذ دنعو ؛ قيرطلا اذهب بيغلا فقلت

 . لعأ هللآو . رودلا

 انلعجو نوزوم ءىش لك نم اه ا ىساور اهيف انه اهانددم ضرالاو) ىلاعت هلوق

 «نيقزارب هل متسل نمو شياعم اهف مكل

 لئالدلا ركذب اهعبتأ . ديحوتلا ريرقت ىف ةيوامسلا لئالدلا حرش امل ىلاعت هنأ ملعا

 : عاونأ ىهو « ةيضرألا

 اقل هو ىلع اهاتطسب سابع نبا لاق (اهانددم نضدالاو) ىلاعت هلوق «لواآلا عونلا)

 هنؤلتلا تاهطلاى ا اذتع نروكبا ىذلا اوه مسجلاو ء مسج ضزراللا نال كإذو ةرخآ'لاتحا ةلفأو

 ةثالثلا تاهجلا هذه ىف ضرأللا مدج ددمتف ”كلذك" ناك اذاؤو ؟نعتلااو'نضارعلاو لوطلا رهو

 ددمت ناك كلذك ناك اذاو . ايهانتم نوكي نأ بحي هناف مسج لكنأ تبث امل نيعم رادقمب صتخم

 « لوقعم اضيأ هنع صاقتنالاو « لوقعم هيلع دايدزالا نأ عم نيعم رادقمب اصتخم ضرألا مدح

 كوالا لوصخ زاو+ عم ردقملا ردقلا كلذب ددغلا كلذ صاصتخا ناك كلذك ناك اذإو

 زها 1 دعما ادعي وب مصعد كحتب نوكي نأ كتي كلذ ةرئاك رغأب اضاقتخا ضقألاو

 . ىلاعتو هناحبس هللأ

 ؟ ةطيسب اهنأ ىلع (اهانددم ضرآلاو) هلوق لدي له : ليق ناذ

 لك نوكي ةميظعلا ةركلاو « ةمظعلا ةياغىف ةرك ىهف « ةرك اهنوكر يدقتب ضرالان آل من : انلق

 نم هوركذام لاز كلذك ناك اذاو ؛ ىوتسملا حطسلاكىرت اهناف ؛ هيلا رظن اذا ءاهنم ةريغص ةعطق

 حوطس اهيلع لصحب دق هنأ عم اداتوأ اهامس (اداتوأ لابجلاو) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو . لاكشالا

 . انيهاذكف « ةيوتسم ةمظع

 هو (ىتتاوز اهف انيقلأو) ىلاعت ةلآوق ةيآآلا هذه ىف ةروكذملا ْلمالدلا نم (ىقاثلا عونلا)

 قلأو) ىلاعت هلوقك وهو « ىساور عما عمجو « ةيسار عمجاو «ىسار اهدحاو « تباوثلا لابجلا



 ١ دع ةيآلا «نيبم باهش هعبتاف عمسلا قرتسا نم الإ» قايلواوت

 مث 0 مجرلا ىنعم : لون مث داسفلا هم ىشخح سسجتم نع . انلزانم ظفح

 حيبقلا لوقلاب ىر هنآل متشلاو بسلا ًاضيأ مجرلاو ٠ ةراجحلاب مجرلاب هل ًاهبشت مجر لتقلل ليق

 اموجر اهان :اعجو) هلوق هنمو « هب ىربام لكل مسا مجرلاو , كنبسال ىأ (كنمجرال) هلوق هنمو

 نظلا كلذب هيمري هنآل (بيغلاب امجر) هلوق هنمو « نظلاب لوقلا مجرلاو « ىل ىءارم ىأ (نيطايشلل
 سابع نبالاق . هوجولا هذه لكب هورسف دق « مجرلا ناطيشلا هلوقو « درطلاو نعللا اضيأ مج لل

 رابخأ نوعئميو اينواخدي اوناكف  تاوقسلا نع .بجحنال نيطاسشلا تناك : انينع هللا تت

 « تاومس ثالث نم اوعنم مالسلا هيلع ىسيع دلو املف  ةنهكلا ىلا امنوةليف ةكئالملا نم بويغلا

 قارتسا دارأ اذإمهنم دحاولكف . اهلكت اومسلانم اوعنم ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر دلو ايلف

 ؛ ءانثتسالا ىلع انهه (الإ) ةظفل لمح نكميال (عمسلا قرتسا نم الإ) هلوقو . بادب ىر عمسلا

 نوعونم مهنأ الإ مهنمةظوفحم نوكست نأ نم ءامسلا جرخمال عمسلا قارتسا ىلع مهمادقإ نأ ليلدب

 نوكي نأب جوف . قيقحتلا ىلع ءانثتسا نوكي نأ حصياالف ءاهنم برقلا نولواحبامتإو ؛ اهلوخد ند

 زئاجو : لاق . ريدقتلا اذه ىلع بصن (نم) عضوم : جاجزلا لاق . عمسلا قيرتسا نم نكل : ماتن

 (عمسلا قرتسا نم الإ) هلوقىف : سابع نبا لاق . نمم الإ :ريدقتلاو « ضفخ عضوم ىف نوكي نأ

 ؛ هلتقي الو هقرحيف باهشلاب ىىريذ ولعب نيطايشلا نم دراما نآل كلذو . ةريسيلا ةفطخلا ديرب

 فارعالا ةروسف هانعم انركذ (هعبتأف) هلوقو . ىراربلافسانلا لضي الوغريصيف هليحنم مهنمو

 ىمسي مث ء عطاس ران ةلعش باهشلاو « هقحلهانعم (ناطيشلا هعبتأف) هلوق ىفاروعاب نب معلب ةصق ىف

 . ناثلا ناببشي قيرلا نم اميف امل اهعنأ لجل اءاهش نايدلاو ءاباهت تك اكل

 ممم ركذنو ٠ نجلا ةروس ىفو كلملا ةروس ىف اهان ركذ ةقيقد اثاحبأ عضوملا اذه ىف نأ ملعاو

 ناطيشلا دعصي نرأ ةلمجا ىف متزوج اذإ : لوقي نأ لئاقل نأ وهو « اد_-او الاكشإ انهه

 بويغلا كلت قلتو لزنت ابهنإ مث « مهن بويغلا رابخأ عمسل و ةكئالملاب طلتخيو تاومسلا ىلا

 بيغ لكنآل ازجعم هنوك نع تابيغملا نع رابخألا جرخي نأ بجو ريدقتلا اذه ىلعف ةنبكلا ىلع

 اللد ارجع ةنرك ع جرخم ذقيحو لامتحالا اذه هيف ماق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هنع ربخي

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دلوم دعب كلذ نع اوزحي مهنأ ربخأ ىلاعت هللا نإ لاقيال ؛ قدصلا ىلع

 عطقلاو ءاقح نآرقلا نوكو الوسر دمح نوكب عطقلا دعبالإ هتابثإ نكميال زجعلا اذه لوقن انال

 اذه لاظبإ دعب الإ تيثبال ازجعم تنغلا نع رابخالا نوكو ءوجعملا ةطساوب الإ نكمال ادب

 هللا لص دمع نوك تيئنانأب هنع باجي نأ نكميو ؛ لاحت لطاب وهو رودلا مزاي ذئنيحو لامتحالا

 2١9 - رن ؟؟»



 ةيآلا ءاجورب , امسلا ىف 2 دقأو » ىلاعت هلوق 3

 ال س6 ل 0 ل ثا 0 را تح

 0 فحم ١+ نير 0 ءامسلا ىف انلعج دَقَلَو
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 كم ْن نيبم م باهش هعيتاف عمسلا َقَ 5 | نمالإ «117 يجر كل

 52 هذه لعلو : ناطيش ود امنإو لجرلا كلذ وه سيل هللادبع نب دم هنأ ىرب ىذلا اذه

 لصح اذا و.« ارحلاسلا كو نم 0 انلإ ءارالا كان نم ناوكتن' ليه لب «قئاقت امل شيل اهدعاشن ىلا

 ٍ ملعأ هللاو . لكلا لطب زيوجتلا اذه

 مجر ناطيش لكن م اهانظفحو نيرظانلل اهانيزو اجورب ءاملا ىف انلعج دقلو إل ىلاعت هلوق

 (نيبم بابش هعبتأف عمسلا قرتسا نم الإ

 عرفم ةوبنلاب لوقلا نأ تبث دق ناكو « ةوبنلا ىركحنم ةهش نع باجأ امل ىلاعت هنأ معا

 اا دلو رد تناك اكللوب انكاولا اةالدب لات هعبتأ ديحوتلاب كوقلا لع

 اهانيزو اجورب ءامسلا ىف انلعج دقلو) لاقف ؛ ةيوامسلا لئالدلا ركذي اهنم دب ٠ ةيضرأ اهنمو

 هريظنو  اجريرشع انثا ىهو عمج جوربلاو , كلفلا جورب نم دحاو جربلا : ثيللا لاق (نيرظانلل

 اهتلالد هجوو (جوربلا تاذ ءامسلاو) لاقو (اجورب ءامسلا ىف لعج ىذلا كرابت) ىلاعت هلوق

 بابرأ نيب هيلع قفتم وه ىلع ةفلتخم جوربلا هذه عئابط نأ وه ٠ راتخلا عناصلا دوجو ىلع

 ةيهاملا ىف ةفلتخملا ءازجالا هذه نم بكرم كلفلاف كلذك مالا ناك اذإو . ماكحألا

 ضاعبالاو ءازجاللا كلت بكر. بكرم نم هل دب الف بكرم لكو « ةقيقحلاف ةفلتلا ضاعبالاو

 لعافلا دوجو ىلع لدي جوربلا نم ةبكرم ءامسلا ن وكح نأ تبثف . ةمكحلاو رايتخالا بسحب

 نمالإ مجر ناطيش لك نم اهانظفحو نيرظا هاني زو) هلوق امأو « بولطملاوهو « را

 ىلاعت هلوق ريسفت ىف كلملا ةروس ىف هيف مالكلا انيصقتسا دقف (نيبم باهش هعبتأف عمسلا قرتسا

 هنمديال ىذلا ردقلاالإ انهه ديعن الف (نيطايشال ًاموجر اهانلعجو حيباصمب ايندلا ءامسلا انيز دقلو)

 ديحوت ىلع اهب نيلدتسملاوامب نيربتعملل ىأ (نيرظانلل) موجنلا ورمقلاو سمشلاب ىأ (اهانيزو) هلوق

 (مجر ناطيش لك نم اهانظفح و) هلوقو اهعناص

 ىأف ءامسلا مده ىلع هل ةردقال ناطيشلاو ٠ مجر ناطيش لكنم اهانظفحو ىنعمام : لبق ناذ

 . هنم ءامسلا ظفح ىلإ ةجاح

 دق امك مهنم ءامسلا هللا ظفش . ناطيشلا ةب راقمنم ءامسلا ظفحدقف « اهنم برَقلانم هعنم امل : انلق

 اس



 5-5 ةيآلا ءانراصبأ تركس امنا اولاقل» ىلاعتهلو

 هللاىضر سابع نبا لاق . نيكرشملا ةفصنم (نوجرعي هيف اولظف) هلوق نأ ( لوألا لوقلاإل

 هتردقو ىلاعت هللا توكل ىلا نورظنيو جراعملا كلت ف نودعصي نوكرشملا لظ ول : امهنع

 نيرص اوقبو ةيؤرلا كلت ىف اوكشل نوةفشم هتيشخ نم مث نيذلا ةكئالاا ةدابع ىلاو . هناطلسو

 هيلع هللا ىلص ىنلا هب صخ امو رمقلا ل ةاَمِشْنا نم تازجعملا رئاس اودحج ام مهلهجو مهرفك ىلع

 .ةلثع اوتار نأ دالار نا عيطتسيال ىذلا زجعملا نآرقلا نم ملسو

 ثيحب رافكلا ءال وه لعج ول ىلاعت هنأ : ىنعملاو ؛ ةكئالملل جورعلا اذه نأ (ىتاثلا لوقلا إل

 : اولاقلو ٠ ههجو نع كلذ اوفّرصل لزتو ةكئالملا اهنم دعضتو رةحرتقم ءامسلا ضاناوبأ اور

 تركسامإ اولاقل) هلوقو اهلةقيقحال ىتلا ليطابالا هذهدهاشن ثسحانولءجو انورحسةرحسلا نإ

 ::ناتلاس هف (انراسأ

 ىدحاولالاق فاكلا ةددشم نوقايلاو , فيفختلاب (تركس) ريثكنبا أرق (ىلوألا ةلأسملاإ)

 الثل قشلا دس وهو ركسلا نم هلصأو : اولاق ةغللا لهأ لوق اذه رحسلاب تددسو تيشغ تزكس

 ديدشتلاو «٠ ىرجلا نم ءاملا ركسلا عنمب اك رظنلا نم تعنم راصبألا هذه نأاكف ؛ ءاملا رجفني

 راصناللا نأ ىدي ٍتاريدلا ركسا وم ةاوخأم وه : ءالعلا نب ورح وبأ لاقور ا رثكتو ةداز

 ىنعم اذه ناك اذاف لقعلا ريغت نم ناركسلا لجرلاب عيام لثم رظنلا داسف نم اهب عقوو تراح

 تركس) ةديبع وبأ لاقو « ىرخأ دعب ةرم مالا اذه عوقو هب داري ديدشتلاب تركسف فيفختلا

 : لاقي نوكسلا نم هلصأ لوقلا اذهللعو « امنالطبو اهنوكس بجوف انراصبأ تيشغ ىأ (انراصيأ

 : سوأ لاقو اهف حيرال ةركاس ةليلو ركسي رحلا ركسو تنكس اذإ اركس حيرلا تركس

 س الو قلطي تسيلف ةرهاس ةليل ىلع تلذج
 ىأ .انراصبأ تركس : ىنعماذه لعو رظنلا زع تتكسو:تريحن اذإ !ركسدتبع تركس.: لاقيو

 ذفنيال ثيحن تراص تركس : ىسرافلا ىلع وبأ لاقو . جاجزلارايتخا لوقلا اذهورظنلا نعتنكس

 كلذ نف « ىراجلا هننس نع .ىثلا عطق ركسلا ىنعم ناكو « اهقئاقح ىلع ءايشاللا كردت الو اهرون

 ءاضملا نم هيلع ناك امعمطقني نأ وه بارشلا ىفركسلاو « ةيرجلا ىف هننسنعمدر وهو ءاملا ريكست

 ىهو (تركس) ريسفتىف ةعبرأ لاوقأ هذهف , وحصلا ىف هذافن دحملع هيأر ذفنيالف وحصلا لاح ىف
 . معأ هللاو . ةيراقتم ةقيقحلا ىق

 مهوري ىتحسانلا نيعأب اوذخأي نأ ىلع ةرحسلا ةردقز وج نم : ىنابجلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 لملف كلذ اوزوج اذا مهناأل كلذو ؛ لسرلاو ءايبنالاب هناميإ حصي مل هيلع وهام فالخ ىلع ءىثلا



 ةيالا ٠ انملا/ نمءاناب فو ناكر 5

 كك 15 ل نر هيفاوأع ءاهسلاَمأبا ملعاَحوَو
 7 ريت هدي مى 9-1 7 هم هم 20-2 سه

 «١ه» نا وحسم راو ل لب 00

 . ظفللا رهاظب قيلأ اذهو : مهم 0 ف لالضلاو رفكلا كلما نأ 0 ىف 0_1

 انراصبأ تركس امإ اولاقل نوجرعي هيف اولظف ءامسلا نم ابأب مييلع انحتف ولوزب ىلاعت هلوق

 «نوروحسم موق نحن لب

 ساطرق ىف اباتك' كيلع انلزن ولو) هلوق ىف ماعنألا ةروس ىف روكذملا وه مالكلا اذه نأ ملعا

 لوزن اوبلط امل موقلا نأ : لصاحلاو (نيبم رجس الإ اذه نإ اورفك نيذلا لاقل مهيديأي هوسسلف

 ىلاعت هللا نيب ىلاعت هللا دنع نم الوسر هنوك ىف مالسلا هيلع لوسرلا قيدصتب نوحرصي ةكئالم

 نيذلا ءال وهو رحسلا باب نم اذه اورفكن يذلا لاقل ىندملا اذه لصحي نأ ريدقتب نأ ةيآلا هذه ىف

 2كئالملا لوزن ىف ةدئافال هنأ ىلاعت هللا معامل هنأ : لصاحلاو . مهارنال ةقيقلا ف نحنف مهارن انأ نظي

 . مطزنأام ببسلا اذهلف

 ةميلسلانيعلابهن ودهاشيامدوجو ىف نيك اش اوريصينأ ةميظعلاةعا+ا نم ز وج فيك : ليقذاف
 دامعا ذتنيح قبيالو « ةمزال ةطسفسلا تناكك لذ ىف كئشلا لوصح زاج ولو : حضاولا راهنلا ىف

 . ةده 3 أ ىلع

 نولوةب مهنأب مهفصو امنإو . نورصبي امف كنشلاب مهفصوام ىلاعت هنأب : هنع ىضاقلا باجأ

 هسفن لأس م ؛ ةرباكملاو دانعلا ليبس لع بذكلا ىلع ناسنالا مدقي نأ زوجي دقو : لوقلا اذه
 مهعمج اذإ كلذ حصي هنأب باجأو . تادهاشملا ىف كنشلا اوربظي نأ ميظعلا عما نم حصيفأ : لاقو

 ةاككلا هذهناضأو مهخ ةبلغ وأ ةجح عفد ىلع ة ةأطاوم نم ربشعم حيحص ضرغ هيلع

 اذهو « ةكتالملا لازنإ ٍلسو هيلع هللا لص لوسرلا اولأس ٠ نيصوصخم موق نع تعقو امنإ
 ىرحي ام ىلع ليلقلا ددعلا مادقإو ٠ ددعلا ليلق اوناكو « مولا ءاسؤر نم الإ ناك ام لاؤسلا

 . زئاج ةرباكملا ىرحب

 هلعف اذإ اذك لعفي هراهن نالف لظ : لاقي (نوجرعي هيف اولظف) ىلاعت هلوق «(ةيناثلا ةلأسملا)

 ؛ ليللاب الإ تيبي تاب نولوقياال اي راهنلاب لمع لمع لكك الإ لظي لظ برعلا لوقت الو راهنلاب

 دعأصملا ىهو ؛ جراعملا هنمو ؛ اجورع جرعي جرع : لاقي (نوجرعي هيف) هلوقو ؛ لولظلا ردصملاو

 : نالوق ةيآلا هذه ىف نيرسفمللو اف دعصي ىتلا



 ١م ةيآلا «نيلواللا ةنس تلخ دقو» ىلاعت هلوق

 هنإم قحلاو ناميالا الإ دصقيال دحأ لكن اك الف .. بذكلاو لهجلاو رفكسلا ليصحت دصقيال

 سيل رفكلا كلذ لوصح نأ انيلع « لطابااو رفكلا لصح امتإو ؛ كلذ لصحال

 ىضرام!ريدقتلا اذهىلعف : لوقنف . نامبالا وههنأ نظهنال رفكلاكلذ | صحامإ : اولاقناف

 ناكناف قباسلا لهجلا كلذ ىلإ مالكلا لقنيف هيلع قباس رخآ لهج لجل لهجلا كلذ ليصحتب

 لوأ لهج ىلإ تالاهجلا لك ءاهتنا بجو الإو « لاحم وهو لسلستلا مزال رخآ لهج لجأل كلذ
 هلوق نم دارملا نأ :.هاتلق ىذلا وه كلذو « ىلاعت هللا قيلختب لب .هليصحتب ال هلق ف لصح قاس

 هنأ وهو اهب اونمؤيال نأ مهم واق ىف لحجب : عملا (نوتم وب ال نيمرجلا بواق فلس كلذكا

 لع اوقطأ هتدمالتو نمانع' نبا : لك. نرسفملا ءايانق اضرآو ٠ اذ لالطلاو رثكلا نك لك

 ليوأت ةلزت-عملا هركذ ىذلا ليوأتلاو ٠ ابف لالضلاو رفكلا قلخي ىلاعت هنأب ةيآلا هذه ريسفت
 كلذك دارلا نأ ةمركعنعىضاقلا ىورو . ًادودرم ناكف ؛ نيمدقتلا نم دحأ هب لقي ل ثدحتسم

 نأب رفاكلا لبق نم الإ لصحت ال ةوسقلا نإ : ىضاقلا لاق مث ٠ نيمرجملا بولق ىف ةوسقللا كلن

 ىرجب ىرحب اذه نإ : ىضاقلل لايف « ىلاعت هللا ىلإ هتفاضا حصي الف « دناعيو ةرفك لغ رمتتسإ

 هنع ةميظع ةوبنو لوسرلا لوق لوبق نع ةديدش ةرفن هسفن نم دج رفاكلا نآل كلذو ءةراكملا

 هيلإ تافتلالا لع ردقي الو هواضعأ تدعترا امترو « ههجو رفصاو هنول نيغت هآر اهلك هنأ ى

 فيكف « هسفننع اهعفد هنكمب ال ىرارطضا مأ هبلق ىف لاو>الا هذه لوصخل . هلوقل ءاغصالاو

 ؟ هرايتخاو هلعفب تلصح اهنإ : لاعب

 ةطلاغم اذه لوقنف . لوبقلاو دايقنالا ىلإ عوجرلاو , لاو>الا هذه كرت هنكمب هنإ : اولاق ناف

 سفنلا ىف ةميظعلا ةوبنلاو , بلقاا ىف ةديدشلا ةرفنلا هذه لوصح عم هنأ تدرأ نإ كنأآل ؛ ةضحم

 هذه لاوز دنع نأ تدرأ نإو . ةرباكم اذهف اضرلاو ةعاطلاو لوبقلاو دايقنالاىلا دوعي نأ هنكع

 ىعاودلا هذه ةلازا هنكمبال هنأ الإ « قح اذهف يلستلاو لوبقلا ىلإ دوعلا هنك<ي ةيناسفنلا لاوحآلا

 ىعاودلا هذه ليصحت ىف رقتقال ناسنالا وه اهل لعافلا ناك نا هناف بلقلا نع فراوصلاو

 امل لعافلا ناكناو : لاحم كلذودهل ةيامنالام ىلإ باهذلا مزلو اهملع ةقباس ىعاود ىلإ فراوصلاو

 كلذو بواقاا ف فراوصلاو ىعاودلا هذه كملي ىذلا وه ىلاعت هنأ حمصي ذئنيخ ىلاعت هللا وه

 . ملعأ هللاو هان ركذام نيع

 لوي ةكمرافكل ديدهت هنأ : لوآلا : نالوق هيفق (نيلوألا ةنس تلخ دقو) ىلاعت هلوق امأ
 3 جام اجزلا لوقوهو : ىناثلا ٠ ةضاخلا نورقلا ف. رسرلا بذكا و م كالهاب هللأ ةنس تضم دق



 ةيآللا «نيمرلا بولق ىف هكلسن كلذك و ىلاعت هلوق ١

 بلاغلاك ناطيششلاو رفاكلا راصو ؛ عّئاضلا ردهلاك ىلاعت هللا لعف راصف . هب نمؤي ملو هيلا تفتلي مل

 اذهب قئالريغ (هكلسن) هلوق ىف ةلالجلاو ةمظعلاب رعشملا نونلا ركذ ناك كلذك ناك اذإو « عفادلا

 . دساف هوركذ ىذلا ليوأتلا اذهب تيثف « ماقملا

 (نيمرجلابواق فدكلسن كلذك ) لاقي نأ بجول هوركذام دارملا ناكول هنأ (ىاثلا هجولاو ل

 انيلعف واولاركذي ملامأ . نونمؤيال مهناميإ ليصحت ىف مظعلا ىعسلا اذه عمو ىأ : هب نونمؤي الو

 اذإ حصي امإ اذهو (نيمرجملا بولق ىف هكلسن) هلوقل نايبلاو , ريسفتلاك (هب نونمؤي.ال) هلوق نأ

 . ممولق ىف لالضلاو رفكلا كلسن انأ دارملا ناك

 دوعو « بيرق (نوثزهتسي) هلوقو ؛ديعب (ركذلا انلزن نحن انإ) هلوق نأ (ثلاثلا هجولاوإإل

 ادئاع (هكلسن )هلق ىف ريمضلا' ناك اول : هلوقااهأ: .٠ بجاولا وه'تاراوكذملا برقأ لإ ريما

 . ضقانتلا مزاي ذئليحو « هيلا ادئاع (هب نونمؤيال) هلوق ىف ناكل ءازهتسالا ىلا

 : هوجو نم هنعا كاوا: انأق

 رابتعا نم عنا« الو ؛ تاروكذملا برقأ ىلا ريمضلا دوع ليلدلا ىضتقم نآ « لوألا هجولا

 ريمضلا : انلق مرج الف ىنأثلا ريمضلا ىف هرابتعا نم عناملا لصحو ل والا ريمصلا ىف ليلدلا' اذه

 ءايشاللا لع ةبتاغتملا رئامضلا قيرفتو ؛ ركذلا ىلا داع ىناثلا ريمضلاو . ءازهتسالا ىلا دّئاع لوألا

 يذلا وهز ىلاعت هلق" ى'الاق ىضاقلاو ىدكلاو قابجلا نأ سيلأ ؛ نآرملا ف للقب سيلا ةفلتحا

 نلف هب ترف افيفخالح تام اهاشغتاسلف اهيلا نكسيل اهجوز اهنم قلخو ةدحاو سفن نم.كقلخ
 اكد الخلا الاك اههاث1ااكيلدأ نيركا انغلاق نركتتل لاش انتيتاا نآل امر هلا وعد اكلقنأ

 (ءاكرش هل العج) هلوق ىلإ ةيآلا لوأ نم رئامضلا هذه اولاقف (نوكرشي امع هللا ىلاعتف امهانآ مف

 ىلإ ةدئاع (نوكرشي امع هللا ىلاعتف امهات آ امف ءاكرش هل العج) هلوق ىف اهأو «ءاوحو مدآ ىلإ ةدئاع

 اهدوع رئامضلا بقاعت نم مزليال هنأ رهظ اذه تبث اذإو « مهر يسافتىف هيلع اوةفتاام اذهف « امهريغ

 5 ملعأ هللااو انيه ااذكف ليلدلا اع كفاوةاوم هنف مالا لب. دخلا و. جمال

 ريسفت (هب نونمؤي ال) هلوق انباتحأ نم ءابداألا ضعب لاق باوجلا ف 4 ىاثلا هجولاو إل

 لد ىعملاو'! هينااونم ونال نأ نيمرجلا بواقق كلسن كلذك؟ :زيدقتلاو ( كل ).هلوق ىف ةيانكتلل

 . هب اونمؤيال نأ مهولق ىف

 عنتمي رفكلاو ناميالا لوصح نأ ةرهاقلا ةيلّقعلا نيهاربلاب انيب انأ وهو (شلاثلا هجولاوإ)

 ادحأ نأو « قحلاو للعلاو ؛ قدصلاو ناميالا ديري امنإ دحأ لكن آل كلذو « دبعلاب نوكي نأ



 ”3_١ ةيالا«نيمرجلا بولق ىف هكلسن كلذك » ىلاعتهلوق

 لالضااورفكلاك لن كإذك هنأوه (نيمرجب !بولقىف هكلسن كلذك ) هلوقنمدارملا انلوق ةحتبنف

 كلذك ) هلوقف ريمضلا ناك نإ : لوقت انالل ؛ نيمرجملا بونقىف هلسرولاعت هللا ءامنأب ءازهتسالاو

 ءازهتسالاىلا اضيأ اذئاع (هب نونمؤيال) هلوقىف ريمضلا نوكي نأ بجو ءازهتسالاىلا ًادئاع (هكلسن

 اونوكي ال نأ بجوف . دحاو ءىش ىلا امهدوع بجوف ءاةصالتو ابقاعت ناريمخ امهنال

  هرفكب انمؤم نوكي نأو دبال رفاكلا نآل ء ضقانتلا بجوي كلذو « ءازهتسالا كلذي نينمؤم

 ىذلاوه ىلاعت ناكولف اضيأو « هب قدصيالف رفكتلا نالطبب ملاعلا ماوه كلذك نوكيال ىذلاو

 اذه ىلع ناكلو . رافكلا.ال وه نم رذعلاب ىلوأ دحأ اهف هيف هقلخيو رفاكلا بلق ىف رفكلا كلسي

 ىلع ةيآلا هذهلح نكمل هنأ تبثف « هيلع ةرخآلاف مهبقاعي نأو ايندلا ىف مهمذي نأ عنتمي ريدقتلا

 وهىذل ارك ذل اىلادئاع (مكلسن كلذك ) ىلاعتهلوةىف ريمضلا نأ حيحصلا لب والا : لوقت . جول ادع

 اذكه ىأ (كلسن كلذك ) هدعب لاقو (ركذلا انلزن نحن انإ) ةيالا هذه لبق لاق ىلاعت هناف نآرقلا

 قاخنو نآرقلا اذه مهعمسي ىلاعت هنأوه كلسلا اذه نم دارملاو ؛ نيمرجملا بولق ىف نآرقلا كلسن

 عم هب نونمؤيال مهرارصاو مهلهجل مهنأ نيبو هيناعمب ملعلا اهيف قلخيو نآرقلا اذه ظفح مهمولق ىف

 اذ_ه ةمص ىلع لديو ٠ مهب ديدشلا مذلا قوحلل ابجوم اذه ناكف « الهجو ادانع لاوحألا هذه

 نوكينأ بجوف عامجالاب نآرقلاىلإدئاع (هينونمؤيال) هلوقىف ريمضلانأ : لوألا : ناهجوليوأتلا
 :ىث لإ اهعدوع بجتف نانقاعتم نا ريك امال ًاتيأ هبا اذئاع (كلسن كاذك ) ءاوق فرعا

 نوكيف كلسلا اذه لمعن اذكو اذك انلمعام لثم : هانعم (كاذكح) هلوق نأ :ىاشاو . دحاو

 لمعل رحي ملو ؛ هسفن لامعأ نم ةيآلا هذه لبق ىلاعت هللا هركذ رخآ لمعب كلسلا اذهل ًابيشت اذه

 اذوطعم اذهن وكي نأ بجوف (ركذلا انلزن نحن انإ) هلوق الإ ةيآلا هذه ةقباسىف ركذ هللا لامعأن م

 مامت اذهو ركذلا ىلإ ًادئاع (كلسن) هلوق ىف ريمضلا ناككلذك رمآألا ناكىّتمو « هبأهسشمو هيلع

 . موقلا مالك ريرقت
 : هوجو هيلع لديو ؛ ركذلا ىلع ًادئاع (لن) هلوقىف ريمضلا نوكي نأ زوحيال : باوجلاو

 ميظعتلا ةياهنراهظإهنمدارملاو «نونلا فرحبروكذم (مكلسنكلذك ) هلوقنأ (لوألا هجولا)

 عزانملا راصث يحي لماك ىوق رثأهلرهظي العفلعف اذإ هركذ نسحبامتإ مظعتلا اذهلثمو « ةلالجلاو

 ابلاغ عفادملاو عزانملا راص : ةتبلا رثأ هل رهظي ملو العف لعف اذإ امأف . اروهقم ابولغم هل عفادملاو

 انهه مالاو « ماقملا اذه ىف احبقتسم نوكي ةلالجلاو ةمظعلا ةياهنب رعشملا ظفللا ركذ ناف « ارهاق

 هنإ مث ؛ هب نمؤي نأ لجل رفاكلا بلق يف هميلعتو هظيفحتو نآرقلا عامسأ كلس يلاعت هنال كإذك



 ةيآلا «نيمرجلا بولق ىف دكلسن كلذك و ىلاعن هلو 5

 مهتلاهجو مهتهافس ىلع ربصلا ىف ةوسأ كلو . تناك اذكه ءايبناألا عيمج عم لاهجلا ءالؤه ةداع نأ

 : لئاسم هيفو ةيآلا مظن ىف مالكلاوه اذبف « مالسلا مهيلع ءايبنالا عيمجب

 ركذ فذح هنأالإ . السر كلبق نم انلسرأ دقلو :ريدقتلاو ف وذح ةيآلاف «ىلو ألا ةلأسم ا

 ءارفلا لاق . مهعابتاو نيلوآلا مأ ىف ىأ (نيلوآلا عيش ىف) هلوقو . هيلع لاسرالا ةلالدل لسرلا

 عياش مهضعب نآل ,كلذب اومس ةمآلا ةعيشااو : هعابتأ لجرلا ةعيشو . ةعيش مهدحاو عابتاألا عيشلا

 هلوقو : ءارفلا لاق (اعيش مكسبلي وأ) هلوق دنع فرحلا اذه ىف مالكلا انركذو . هلكاشو اضعب

 هلوقو (ىبرغلابناحي) هلوقو (نيقيلاقح) هلوقك ف وسوملا ىلإ ةفصلا ةفاضانم (نيلو آلا عيش ىف)

 لاهجلا ءالؤه ةداع ىأ (نؤزوتسي هب اوناكالإ لوسر نم مههتأيامو) هلوق امأ (ةميقلا نيد كلذو)

 . ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلل ةيلست هرك ذ كب اولعف اك مهب ءازهتسالا كلذ لسرلاو ءايبناألا عيمج عم

 مهنأ : لوآلا . رومأ ةثيبخلا ةداعلا هذه ىلع لاهجلا ءالؤه 1 ىذلا ببسلا نأ ملعاو

 لوسرلا نأ :ىناثلاو . تاذالاو تابيطلا نع زاررتحالاو تادابعلاو تاعاطلا مازتلا نواقثتسي

 . عابطلا ىلع ديدش قاش كلذو « ةلطابلا مههاذمو ةثيبخلا مهن :اندأ قم وفلأ اه كر د

 ةياغ ىف اضيأ كلذو . هتمدخو هتعاط مهياع بحي ماوقألاو ا عوبتم لوسرلا نأ : ثلاثلاو

 راقنأو ناوعأ هل قاوكت الو انريقف ناوكي ادق ملسو هيلع هللا ىلسص لوسرلا نأ : عبارلاو . ةقشملا

 : سماخلاو . ةفصلا هذهب نوكي نم ةمدخ مهلع لقثي ءاسؤرلاو نومعنتملاف هاجالو لام الو

 بابساألا هذهلف ؛ لصالا بيسلا وه اذهو « ممولقفف لهجلاو رفكلاىعا ود ءاقلاو مهل هللا نالذخ

 ةركنملالاعفألاو ةحيبقلالامعألاهذه ىفمالسلا مهياع ءايبنألا رباك أعم لالضلاو لاهجلا عقت اههيشيامو

 ناتل أسم هيفف («'نيمرجما واق ىف كلت كلذك ) كلا هنوف اهل

 ؛« نوعطملاف حمرلاو لطبخ ىف طيخلا لاخداكءىثلا ىف ءىثلالاخدإ كلسلا لوألا ةلأسملا)

 هاف: نبع نبآو ةدسع وبأ كذو . مهج ىف مكلخدأ ىأ (رقس ىف ككلسام) هلوق ىف : ليقو

 ل

 اولاقف ؛ رافكلا بولق ىف لطابلا قاخي ىلاعتهنأ ىلع ةيآلا هذه انباححأ جبتحا يناثلا ةلأسملا)

 مل : ةلزتعملا تلاق : نيمرجملا بواق ىف لالضلاو لطابلا كلسن كلذك 1 (هكلسن كإذك ) هلوق

 : لاقيال هيلا ًادئاع ريمضلا نوكي نأ نكمي الف . ظفللا اذه لبق امف ركحذ رفكلاو لالضلل رحب

 ىلع لدي (نوتزهتسب) هلوقو (نوئزوتسي هب اوناك الإ لوسر مم ميتأي امو) لاق ىلاعت هنإ

 « لالضو رفك ءايينآلاب ءازهتسالاو ءهيلا دئاع (كلسن كلذك ) هلوق ىف ريمضلاف ؛ ءازهتسالا



 اتا ةيآلا «نيلوألا عيش ىف كلبق نم انلسرأ نقل وو ادت هلوق

 ل 6 .» َنيلوألا عيش ىف َكِبَق نم نسر دَقلَو

 يثق ل هام ها

 هنوني 6« َنيمرجلا بواقف كلن َكلَدك“ ١12 نو مزال هناا

 رور 6 اس داس هس

 ءا يدل س تلخ دقو

 57 هلاطيإ نع قلخلا 57 نورخآ لاقو 0-0 ىلع دلل الأ ردش 79

 نورخآلاقو « فيلكتلا ءاقب رخآ ىلإ قاخلا نيب امف هنورهشيو هنوسرديو هنوظفحي ةعامج ضيق نأب

 در كنك اذه كاقرلا لفأ أ لاي ةطقت راف رش لراس را نأ
 ىلاعت هللا باتك نم فرح ىف ةوفه وأ نحل هل قفتا ول بيهملا خيشلا نأ ىت ىلاعت هللا مالكل

 هلة نم دارملا وه اذهف . اذكو اذكح هباوصو خيشلا اهيأ تأطخأ : نايبصلا لك هل لاقل

 (نوظفاحل هل اناو)
 فيحصتلا هلخد دقو الإ باتك ال هناف ء ظفحلا اذه لثم بتكلا نم ءىثل قفتي مل هنأ لعاو

 تاهج عيمج نع انوصم باتكلا اذه ءاقبو « ليلقلاف وأ هنم رتثكلاىف امإ ءريشتلاو فيردتلاو

 تازجعملا مظعأ نم هداسفإو هلاطبإ لع ةرفوتم ىراصنلاو دوهيلاو ةدحلملا ىعاود نأم. فيرحتلا

 ةئزم اتسم اي رق نآلا نتققنا واب نكتار قتلا نع اردتم هئاقب نع لات هللا اك

 . ارهاق 1 جعم اًضِيأ كلذ ناكف ( بيغلا نع اراخإ اذه نك

 لوق داسف ىلع (نرظفاحل هل انإو ركذلا انلزن نحن انإ) هلوقب ىضاقلا جتحا 4 ةعيارلا ةلأسملا)

 اة كلذك رمالا ناك ول ةناإل : لاق ناطقنلاو ةداب لاو رختلا هاخ د دق نارقلا نأ املا

 نيذلاةيمامالاف , هسفنب ءىشلا تايثإ ىرجبىرجهنأل ,. فيعض لالدتسالا اذهو . اظوفحنآرقلا قب

 دئاوزلاةلمجنم ةيالا هذهنإ نولوقي مهلعل ؛ ناصقنلاو ةدايزلاو رييغتلا هلخددق نآرقلانإ نولوقي

 هنأو هسفن ءىثلا تاثأ ىرجم ىرحب ةيآلا هذبب بولطملا اذه تايثا نأ تبثف « نآر قلاب تقحلأىتلا

 . ملعأ هللاو لطاب

 نؤزمتسي هباوناك الإ لوسر نم مهتأيامونيلوألا عيش ىفكلبق نم انلسرأ دقلو ) ىلاعت هلوق

 نيلوآلا ةنس تلخ دقو هب نونمؤيال نيمرجلا بولق ىف هكلسن كإذك

 ركذ ىلاعت هللاف « نونجمل كنا : اولاقو ةهافسلاب هويطاخو بدالا ىف اًؤاسأ امل موقلا نأ ملعا

 او رخل -- مو



 بالا ن وظف الل هل انإاو ارككذلا انلرت نحنا و للا كتدل وف م

 : لئاسم هيفو (نوظفاحل هل انإو ركذلا انلرن نحن انإ )ل ىلاعت لاق مث .
 ىنلا اوعمس مهنأ لجل (ركذلا هيلع لزن ىذلا اهيأاب) اولاق امنإ موقلا نأ (ىلوألا ةلأسملا)

 ةيآلا هذه ىف هلوق ققح ىلاعت هنإ مث «ىلع ركذلا لزنىلاعت هللا نإ» لوي ناكملسو هيلع هللا لص

 (نوظفاحلال انإو ركذلا انلزن نحن انإ) لاف

 دنع كولملا مالكنم اذه نأ الإ عمجلل تناكنإو ةغيصلا هذهف (ركذلا انلزن نحنانإ 7 هلوقامأف

 . انهه اذكف اذك انلقو اذك انلعف انإ : لاق الوق لاقوأ العف لعفاذإ مهنم دحاولا ناف مظعتلا راهظإ

 : نالوق هيف ؟ دوعي اذام ىلإ (نوظفاحل هل) هلوق ىف ريمضلا 4 يناثلا ةلأسملا))

 ةدايرلاو ةفيرحتلا نم ركاذلا,كلذ ظفحت انإ ور : .ىعي رك نلا ىلإ دئاع هنإ ( لوألا لوقلاإ)

 : لاقو (هفلخ نمالو هي.اب نيب نم لطابلا هيتايال) نآرقلا ةمفص ىف ىلاعت هلوق هريظنو . ناصقنلاو

 ( اريثك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناكولو)

 هظفحامو هظفحبىلاعت هللا دعو دقو فحصملا ىف نآرقلا عمجب ةباحصلا تلغتشا لف : ليق ناذ

 . هيلع فوخظ الف هللا

 هظفح نأ امل ىلاعت هناف هايإ ىلاعت هللا ظفح بابسأ نم ناك نآرقلل مهعمج نأ : باوجلاو

 نال ةروس لك لوأ ن. ةيآ ةيمسنلا نوك ىلع ةيوق ةلالد ةيآلا هذه ىفو : انباحأ لاق كلذإ مهضيق

 مولف « ناصقنلاو ةدايزلا نم انوصم قبي نأالإ هل ىنعمال ظفحلاو . نآرقلا ظفحب دعو دقولاعت هللا

 ا ا ||| ع اطرح نك ال172 علا ع [ وضم نارقلا ناك امل نآرقلا |« ةعسنلا كس

 جورخ بجوي كلذو « ناصقنلا مب نظي نأ ًاضيأ زاجل اوداز منأ ةباحصلاب نظي نأ زاج
 . ةجح هنوك نع نآرقلا

 دمحم انإو ىنعا او ملسو هيلع هللا لص دمع ىلإ ةعجار (هل) هلوقىف ةيانكلا نأ (ىاثلا لوقلاوإ)

 لضاللو !لاتلا هللا 5ك ::لاعف لوقلا اذنه ئرابأألا نتا ئوفو ءءارفلا لوق وهو نوظاخل

 ةليلف هانلزنأ انإ) ىلاعتهلوقىف ام امولعم امأ هنوكل ؛ هنع ةيانكلا تنس هيلع لزملا لع كلذ لد
 ببسال ةيانكلا تنس> امتاو هركذ مدقتي مل هنأ عم نآرقلا ىلإ ةدئاع ةيانكلا هذه ناف (ردقلا

 معأ هللاو ليزنتلا رهاظلةمءاشم امهنسحأو نيلوقلا حجرأ لوآلالوقلا نأ الإ .انهه اذكف مولعملا

 نآرقلا ظفح فيك ىلاعت هنأ ىف اوفلتخاف نآرقلا ىلإ ةدئاع ةيانكلا انلق اذإ م«ةئلاثلا ةلأسملا)

 هنع ناصقتنلاو هيف ةدايزلا نع قالا زجعف رشبلا مالكل انيابم ارجعمهلعج نأب هظفح : مهضعب لاق

 نآرقلا نم سيل اذه نأ ءالقعلا لكل ربظيف نآرقلا مظن ريغتل هنع اوصقت وأ هيف اودازول مهنأل

 هناص ىلاعت هإإ : نورخآ لاقو ؛ ابظفحو اهنصحب هنأل ةنيدملاب روسلا ةطاحاك ازجعم هنوك راصف



 ١64 ةيآلا «قحلاب الإ ةكئالملا لزننام» ىلاعت هلوف

 (باذعلا مهءاجل ىمسم لجأ الولو باذعلاب كنواجعتسي و) ىلاعت هلوقب دارملا وه اذهو ٠ ا

 : لوقنف (نيرظنمآذإ اوناك امو قحلاب الإ ةكئالملا لزنناه) هلوقب ةهيشلا هذه نع باجأ ىلاعت هنإ مث

 لازنإ نأ باوجلا اذهريرقت ناك ؛ لوألا هجولاوه (ةكئالملاب انيتأتام ول) موق نم دارملا ناك

 ول هنأ رافكلا.ال وه لاح نم ىلاعت هللا ملع دقو : ةدئافلا لوصح دنعو قحلاب الإ نوكيال كن الملا

 الو ؛الطاب اثبع مهلا زنإ ريصيف : ريرقتلا اذه ىلعو ؛ مثرفك ىلع نيرصم اوقبل ةكئالملا مهيلع لزنأ

 : ىنعملاو : توملاانهه قحلاب دارملا : نورسفملا لاقو . ىلاعت هللا مهل اان تسلل كولن 7

 ؛ لاهمإ الو راظنا ملوزن دعب قبي ملو « لاصتتسسالا باذعب الإو « توملاب الإ نولزنيال مهن

 نمدارملا ناك نإ امأو : ككمةلملا انلونأاميبسلا اذهلف ءاةمآألا هدب لاصتتشالا:باذغ ني رتال نحو

 مالسلا هيلع لوسرلا ناك ىذلا باذعلا لوزن ىف مللاجعتسا (ةكئالملاب انيتأتامول) ىلاغت هلوق

 ةمأ ىف انمكحو « لاصتتسالا باذعب الإ لزنت ال ةكئالملا نأ باوجلا ريرقتف ءهب مثدعوتي

 نمو « مهضعب ناميا نم انيلع امل مهلهم تا كلذ مهب لعفت ال نأ سو هيلع هللا ىلص دمع

 . نيقابلا دالوأ ناميا

 ربخلا ىف نالمعتسيو اله : امهانعم : ناتغل امولو الول : جاجزلاو ءارفلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 (نينهؤم انكل من الول) ىلاعت هلوق هنمو , اذك تلعفل تنأ الول كلوق لثم ربخلاف . ماهفتسالاو

 ماللا نع لدب هيف ميما امول : ءارفلالاقو . ةيآلا هذبكو (كلم هيلع لزنأ الول) ملوقك ماهفتسالاو

 :هنقداض اذإ هتملاحوهئلاانخن# ياللا كح و ء هلع ىوتساو ءىثلا لع لوتس] كفو لال

 . قيدص ىأ ىلخو ىلخ وهو

 : مصاع نع صفحو ىئاسكلاو ةزمح أرق (قحلابالا ةكئالملا لزننام) هلوق 4ثلاثلا ةلأسملا)
 هللاوه لزنلاو . اهياع لازنالاعوقول بصنلاب ةكئالملاو ؛ ديدشتلاو ىازلارسكبو نونلاب (لزتنام)
 نوقابلاو . عفرلاب ةكئالملاو  هلعاف ىمسي ملام لعف ىلع (لزنتام) مصاع نع زك ىبأ اركو «لاعت
 ٍ لعأ هللاو ةكمئالملاىلا لوزنلا لعف دانسا ىلع ةكئالملا لزنت ام

 اواهمب ىأ اورظني مل ةكئالملا تلزن ول : ىنعي (نيرظنم اذا اوناك امو) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 ذا نم : نيتملك نم ةبكسم نذا ظفل : مظنلا بحاص لاق . ةكئالملا لوزن دنع لوزي فيلكتلا ناف

 «نأ اهلإ مض مث . ىنتثج نيح ىأ : ىتتتج ذإ كتيتأ : لوقت كنأ ىرت الأ . نيح ةلزنمب مسا وهو

 اهدعب لعف رامضاىلع ليلد نذا ةظفل .ىجمو . نذإراصف اهوفذخل , ةزمحلا اولقثتسام“ . نأ ذإ راصف

 . نس> ليوأت اذهو « اوبلطام ناكذا نيرظنم اوناكامو : ريدقتلاو



 ةيآلا «نيقداصلا نم تنك نإ ةكئْئالملاب انيتأتامول» ىلاعت هلوق ١ هر

 (نوظفاحل هل انإو ركذلاانلزن نحن انإ نيرظنم ًاذإ اوناك اموقحلاب الإ الما لزننام نيقداصلا

 . هتوبن راكنإ ىف مههبش هدعب ركذ رافكلا ديدهت ىف غلاب امل ىلاعت هنأ معا

 مالسلاهيلعهنأ : لوأالا : تالامتحاهيفو , نونجلاب هيلع نودكحي اوناك مهنأ (ىلو آلا ةببشلاف))

 نولوةيو) هلوق هيلع ليلدلاو « نونج اهنأ اونظف ىثغلاب ةهيبش ةلاح ىحولا لوزن دنع هيلعربظي ناك

 : ىناثلاو (ةنج نم مهبحاصي ام اوركفتي ١ وأ) هلوق اضيأو (نيملاعلل ركذ الإ وه امو « نونجم هنإ

 هريغنم ادعبتسم امالك عم اذا لجرلاف . ىلاعت هللا دنع نم اقح الوسر هن رك نودعتساا وناك مهنأ

 هاذه ىأ (نودجما كنإ) ةلوق و , لقعلا ةقيارط نم'هركذر ام دعبل نونجم تنأو نونج اذه هل لاق انمتارف

 . نيهجولا لمتح ةءآلا

 ىلع هوركذ مهنأ . لوألا : ناهجو هيفف (نونجل كنإ ركذلا هيلع لزن ىذلا امأ اي إل هلوق امأ

 كنإ) بيعش موق لاق 5و (نونجم كيلا لسرأ ىذلا مكلوسر نإ) نوعرف لاق اي ءازهتسالا ليبس

 : قاثلاو .  ةعنتم باذغلاب ةراشنلا نآلل (مبلأ باذعب مهرشبف) ىلاعت لاق اكو (ديشرلا ميلحلا تنال

 اولاق مهنأ مهنع ىح مث . هعابتأو هباحصأ دنعو ؛ هداقتعاو همعز ىف (ركذلا هيلع لزن ىذلا اهمأ اي)

 : ناتلأسم هيفو (نيقداصلا نم تنك نإ ةكئالملاب انيتأت ام ول) مههيش ريرقت ىف

 اندنع نودهشي ةكئالمملاب انتيتال ةوبنلا ءاعدا ىف اقداص تنك ول دارملا (ىلوألا ةلأسملا)

 اضف قيارط هلإو «.رثأ ليفت كواح اذإ ميكسحلا لسرملا نآل « ةلاسراا نم هيعدت ايف كقدصب

 كروكشلا. لح ىف نوكي وا ىضفيال دقو ىضفي دق نخآ قيرطو . اعطق دوصقملا كلذ ليصحت ىلا

 لواألا قيرطلاب هليصحت لواحي هناف ء دوصقملا كلذ ليصحت دارأ ميكحلا كلذ ناك ناف . تاهبشلاو

 لوصح ىلا ىضفي قيرط كلوق نوررقيو ؛ كنوةدصي نيذلا ةكئالملا لازنإو ٠ ىناثلا قيرطلابال

 ولق ؛ تابسلا و اكلاوككتلا لا ف قيارط كت وتنادحك هب روق ىذلا قيرطلاو ..اعطق دوصقملا اذه

 كقيدصتب نوحرصي نذلا ةكئالملا لازنإ ىلاعت هللا ةمكح ىف بجول ةوبنلا ءاعدا ىف اقداص تنك

 هلوق اهريظنو « ةببشلا هذه ريرقت اذهف « ءىث ىف ةوبنلا نم تسل كنأ انبلع كلذ لعفت مل ثيحو

 لاهتحا هيفو (ساآلا ىضقل اكلم انلزنأ ولو كلم هيلع لزنأ الول اولاقو) ماعنالا ةروس ىف ىلاعت

 هوبلاطموقلاف «هب اونمؤي نإ باذعلالوزنب مهفوخي ناك ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ وهو : رخآ

 باذعلا كلذب انيلع نولزني كرلع نولزني نيذلا (ةكئالملاب انيتان امول) هل ارلاقز تدل ل



 ١هأ/ ةيآلا «ركذلا هيلع لزأ ىذلا الا .أولاقوو لاعت هلوق

 46051 .انيتاَنأم ول «» نوح َكنإ ركذلا هيلع ل ”ىدلأ ايا ولم
 ها ا ]| 5-4 22

 مس نتاع 22و 2ع 2

 نير ماد ! اوناك موو ة5ئ الملا لزننام «1 نيقداصلا نمتنكا نإ

 نيعملا تقولا كلذب 0 صحا اع لاح حجرا 1 رع اكمل قرط دحأ نا

 هملعو . صيصختلا كلذاتضتقا هتدارإوهلالا ةردقف « كلذك ناكاذإو . هنيعب هبهصصخملاعلاهلإنآل

 ملعلاو ةدارالاو ةردقلاىنعأ ىلاعت هللا تافصريغت ناك املو « هنيعب صاصتخالا كلذباقلعتهتككحو

 . اعنتم صاصتخالا كلذ ريغت ناي امتي هكتار

 وه ديز نم رداصلا نأ ىنعأ دابعلا لاعفأ ىف متاق هنيعب ليلدلا اذه : لوقنف اذه تفرع اذإ

 . امهف ريغتلا لوخد عنتمينأ بجوف . ةيصعملاو رفكلاوه ورمعنمو . ةعاطلاو نامالا

 هللا ةردقوه ورمعو ديزنم نامبالاو رفكلا ثودحلىضتقم لا ناكول مزابامإ اذه . اولاقناف

 : كلذ طقس اميتقم واو رع و ديز ةردق وه كلذل ىضتقملا ؛ انلذ اذإ امأ : هتكيشمد لاك

 ةردقلا كلت قلافن نيعملا لعفلا كلذل نيتبجوم اتناك نإ امهتثيشمو ورمعو ديز ةردق : االق

 نيتبجومان وكت نإو « مازلالا دوعيف هنيعب لعفلا كلذ ردقىذلاوه لعفلا كلذإ نيتبجوملا ةئيشملاو

 : حجر نكي ملرخآلا ىلع نيفرطلا دحأ ناجحر ناك « ؛هدضل وهل نيتطاص اتاك لب لغفلا كلأل

 كلذف صصخل ناك نإو ؛ لطاب وهو صصخلال صاصتخالا كلذ لصح هنأ ىلإ سمآلا داع دقف

 ثحبلا دوعي ذئيخ ىلاعت هللا وه ناك نإو « لساستلا مزلو ثحبلا داع دبعلا وه ناك نإ صصخلا

 . مازلالا دوعيال ذئنيحو « ىلاعت هللا صيصختب ردقتو نيعت امنإ دبعلا لعف نأ ىلإ

 : لاق نم ناو « هلجأب تام امناف لتق وأ تام نم لك نأ ىلع ةيآلا تلد 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 .* لف هلجأ لبق توف نأ روك

 ىلع هانلمحاذإ امأ ؛ توملا ىلع (انكلهأ امو) هلوقانلمح اذإ متي امنإ لالدتسالا اذه : اولاق ناف
 . مزاي فيكف لاصئتسالا باذع

 رهاظ لالدتسالاف لخد ناف « لخدي ال وأ توملاهتحت لخدي نأ اهإ (انكلهأ امو) هلوق : انلق

 نع رخأتيالو مدقتيال نأ لاصتتسالا باذع ىف بجو هلجالام نإ : لوقنف لخدي مل نإو . مزال

 . معأ ءأ هللاو ء كلذك انهه كمل ن وكي نأ بجوف « توملا ىف ملاق نيعملا هنقو
 نم كنك نإ كمالملاب انيتات :ام ول نودجمل كنإ ركذلا هيلع لزن ىذلا اهيأا, اولاقو ل ىلاعت هلوق



 هلأ نوفا سمافو اهلجأ ةمأ نم ق.يسنام» ىلاعت هلوق ١و”

 : ةيالا 0

 هلوقب ملسو هيلع هللا يصل وسرلا بذكن م لبق نم دعوت امل ىلاعت هنأ لعا «ىلوآلا ةلأسملا)

 ىلاعت هلوق وهو رجزلا دكؤي امب هعبتأ (نوءلعي فوسف لمألا مههليو اوعتمتي و نولك / مثرذ)

 ريخأتلاو مدقتلاهيف عقي امناو باذعلاو كالحلا ىف (مولعم باتتك املو الإ ةيرق نم انكلهأ امو)

 مهك اله تقو ناك اورخأت نيذلاو « الجعم باتكلا.ىف مهكحاله تقو ناك اومدقت نيذلاف

 : ريذحتلاو رجلا ىف ةيامت كلذإو ارخؤم باتكلا قف

 نيبذكملاب هلزني هللا ناكئذلا لاصئتسالا باذع كالحلا اذهب دارملا موق لاق «ةيناثلا هلأسملا)

 لاق . توملا كالحلا اذهب دارا : نورخآ لاقو . مثريغو دوه موقو حون موق ىف هنيب اي نيدناعملا

 هب ريغي نأ ىغبنيال لاهمألا اذه نأ ىلاعت نيبف : غلبأ رجزلا ىف هنآل «مدقتام برقالاو : ىضاقلا

 موق لاقو رخأتيالو مدقتيال باذعلا لوزن ىف انيعم اتقو ةمأ لكل ناف . رخدم باذعلا نآل لقاعلا

 نال ؛ توملا لوزنو لاصئتسالا باذع لوزن وهو نيرمآلا عومج كالحلا اذهب دارملا : نورخآ

 لدي ىذلا كريشملاردقلا لع ظفللا لمح بجوف ءاك اله هنوك ىف رخآلا كراشي امهنم دحاو لك

 . اعم نامسقلا هيف

 اباوص ناك (باتك اطو) هلوق ىف ةروكذم واولا نكت ملول : ءارفلا لاق 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 ادحأ تيأأرام : لوقت اك وهو (نورذنم اهل الإ ةيرق نم انكلهأ امو) هلوق ىهو ىرخأ ةبآ ىف اك

 كايت هيلع الإ : كلق كش ناو تاث هيلغوتالإ

 : لئاسم هيفف (نورخأتسيامو املجأ ةمأ نم قبستامإ) هلوق امأ

 نمىءاجام : كلوةك ةدكؤ ةدئاز (ةمأ نم) هلوق ىف نم : ىد-اولا لاق «(ىلوألا ةلأسملا)

 ضعب ىف لصحي مل كحلا اذه طمعا ديس الحلا ظل كل ابن ١ قو علا لاق دج

 . دك ! قنلا مومع ةدافإ ىف كلذ نوكيف ةقيقحلا هذه ضاعبأ نم

 زاج هنأ هانعم ناك ص خش ىلع ًاعقاو ناك اذإ قبس ىنعم مظنلا بحاص لاق 4ةيناثلا ةلأسملا)

 ا هيلا ره كف هيأ ءاككت راع هءاراواةفلخاو هاج لأ 6 1ع دياز قس كارو تكا فلخو

 لو هنايتإ لبق ىضم هانعم اذك ماع نالف قبس :كلوقك « كلذ سكعلاب ناك نامز ىلع ًاعقاو ناك

 قرا ]لل لع لا ألا كلذ رفحا هنأ مانعم (نوارخاتسياامو ايلا ةمآارم قيستام) هلوقف هغلسي

 نيعملاهتقوب ثداح لك صاصتتخا نأ هيف ببسلاو « هنيعب تقولا كلذف لصحبامنإ لب ؛ هدعبالو
 ناف صصخم نعالو حجرم نعال ؛عقاولا قافتالا ليبس ىلع سيل هدعب وأ هلبق ىذلا تقولا نود



 ١ هو ةيآلا «مولعم باتك ا هل والإ ةيرق نم انكلهأ امود ىلاعت هلوق

1 

 11 مث رثو يي م.ثخ سم صو مو 2 ص

 2 0 بسلا م4 مولعم ما م رألإ هر نم مانكلمأ ام امو

 7 500 سس ل

 «ه» نورخاتسإ امو اهلجا

 نوف هك كم ل ىعمصالاو ىاسكتلا لاق . هثيدح نعت دجلا ترص حلا ا

 : دشنأو هنع تف

 بتتغت ىلا اماتع كلطأ دقلو.. تئيز اهنع هلاف كلا تفرض

 مهظحب ذخألا دنع لمآلا مهلغش : نورسفملا لاق . اهنع ضرعأو اهكرتا ىأ اهنع هلاف هلوقف

 . نوملعي فوسف ةعاطلاو نامبالا نع

 لعفيو ناميالا رع دصي دق ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذبب انباحصأ جيتحا 4 يناثلا ةلأسملاإ)

 اوت اوك مثرذ) هلوسرل لاق ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو . نيدلا ىف ةدسفم هل نوكيام فلكملاب

 ةعاطلاو نامي الا نع مهههلي لمآلا لوطفف مهقارغتساو عقلا ىلع هلابقإ نأب مك (لمآلا مههليو
 لب ازيوجتو انذإ اذه سيل : ةلزتعملا تلاق . دوصقملا ىلع لدي كلذو ء ايف مل نذأ ىلاعت هنإ مث

 .ديعوو ديدمن أذه

 لامعألا هذه ىلع مهلابقإ نأ ىلع هبن ىلاعت هنأ بابلا فام ىصقأ نذإ (مهرذ) هاوق رهاظ :انلق

 ءىثلا كلذ نوك ىلع صن هنأ عم ءىث ىف نذأ ىلاعت هنأ نم هانركذام نيع اذهو « مهنيد ىف مرضي

 : نيدلاف مه ةدسفم

 نم سيل لمألا لوط هيلا ىدؤيامو معنتلاو ذذلتلا راثيإ نأ ىلع ةيآلا تلد (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ةريثك لمآلامذىف رابخألاو . نيكلاهلا قالخأن م ايندلا ىف غرملا مهضعبنعو ؛ نينمؤملا قالخأ

 ىلع صرحلا :نانثا هيف بشيو مدآ نبا مرب.» لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىّلص ىنلا نع ىورام اهنف

 اذهو « مدآ نبا اذهد لاقو طقن ثالث طقن هنأ سو هيلع هللا لص هنعو «لمآلا لوطو لاملا

 نم مرهملاف الإو : نهادحإ هتذخأ ناف ةينم نوعستو عست لمآلا نودو ؛ لجألا اذهو : لمآلا

 ناف « ىوحلا عابتاو لمآألا لوط : نينثا كيلع ع ىشخأ اإ : لاق هنأ مالسلا هيلع ىلع نعو «هثارو

 ١ معأ هللاو ٠ قحلا نع دصي ىوهلا عابتا و ةرخالا ىسني لمألا لوط

 اهلجأ ةمأ نم قبست ام . مولعم باتك املو الإ ةيرق نم انكلهأ اموإل ىلاعت هلوق

 (نورخأتسي امو



 ةيآلا«لمأألا مههليو اوعتمتيو اواكأي مرذ ىلاعتهلوق ١

 الاح ىأر الكرفاكلا : لاق هناف حاجزلا هلاقام مصاألاو  رخآ لمح ىلع (اورفك نيذلا دوي امبر)

 امأو . حصالاوه هجولا اذهو « اياسم ناكول دو ملسملا لاوحأ نمالاح ىأرو باذعلا ل00

 دهاشاذإ رفاكلا ناف « توملادنع نوكب ام هنم دارا : كاحضلا لاق . اهوجو اوركذ دّقف نومدقتملا

 : ليقو « مههوجو تدوسا اذإ لصحت ةلاحلا هذه نإ : ليقو . ايلسم ناك ول دو باقعلا تامالع

 مو خد دنع لب عبتنو كتوعد بحب بيرق لجأ ىلإ انرخأ) نولوةي مهناف ؛باذعلا لوزنو رانلا

 لهأ عمتجاوةمايقلا موي فتاك اذإ» لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىموموبأ ىورو (لسرلا

 : اولاق ؛ لي اولاق ؟ نيبلسم متسلأ : مل رافكلا لاق ةلبقلا لهأ نم هللا ءامش نم مهعمو رانلا ىف رانلا

 جارخاب سمأيف . هتمحر لضفب ىلاعت هللا لضفتيف ءرانلا ىف انعم مترص دقو ؛ ممالسإ ند ىنغأ اف

 ]6 او رفا“ ل | اور دعلتخس كانا 1 روج رفا © نانلا نك ةلتفلا لأ نم ناك نم لك

 كدر رمافملا رثك أ؟لوقلا !ًنئهأ لو ؟ةبآألا هذنه ملسو هيلع هللا لص هللا لوك اردو نيل

 ,رانلا نم مهجرخيو « نينمؤملا محري هللا لازيام : لاق امهنع هللا ىطر سابع نبا نع دهاجم ىورو

 نم ناك نم : لوقي آلا رخآ ىف ىلاعت هنأ ىتح . ةكئالملاو ءايبنالا ةعافشب ةنجلا مهلخديو

 هذه : ىضاقلا لاق . نيملسم اوناك ول اورفك نيذلا دوي كل انههف : لاق . ةنجلا لخديلف نيملسملا

 ةلوبقم لوسرلا ةعافش نأ ىلعو : رانلا نم رئابكلا بادكأ جرخي ىلاعت هنأ ىلع ةينبم تاياورلا

 هلوةقباطيهجو ىلعربخلا اذه لمح اذهدنعف « نادودرم هدنع نالصأ الا ناذهو ؛ باقعلا طاقسإ ىف

 ءالؤوه نظ ىلع بلغي ثيح ةنجلا نينمؤملا نم ةفئاط لاخدا رخؤي ىلاعت هنأ وهو هبهذم قفاويو

 كانهو مهترسحو ةرفكلا مغ دادزيف ةنجلا مهلخدي ىلاعت هنإ م“ , ةنجلا مهلخدي ال ىلاعت هنأ ةرفكلا

 : ملعأ هللاو رابخأألا هذه ححصت قيرطلا هذهبف لاق « نيماسم اوناكول نودوي

 ال[ وللا ىف نأ كو لاوحأللا هذه لاثمأ نونننم دق ةماسقلا رهأ ناك اذإ ::لق ناف

 اذهو باقلا ملأتو ةصخلا ىف نوكي هدحب مل امل ىنمتملاو «هباوث رثكب ىذلا نمؤملا ةجرد هباوث لقي

 . بلقلا مأتو ةصغلا ف نينمؤملا رثك أ نوكي نأ ىضتقي
 هد الع دحأ لك ص رأ كا .اهنلاو ءايدلا لهأ لاودحأ ءاهتأل ةرجآلا اها لا أ : اذلق

 : ملعأ هللاو (لغ نم مثرودص ىفام انعزنو) لاق م تادايزلا بلط مهبوأق نع عزنو

 : لئاسم هيفف (نوملعي فوسف لمألا مههليو اوءتمتيو اولكأي مهرذإل ىلاعت هلوق امأ

 قالخالو مهقالخأ كلتف مهايند نم مهظوظح اوذخأي رافكلا عد : ىنعملا (ىلوألا ةلأسملا)

 نا نأ تالا ىءاج و. انضر ىلا اذنلا نع تيه لاقي (لمآلا مههليو) هلوقو ةرخآلا ىف مهل



 ١و ةيآلا «ميهاربا فيض نع مهبنود» ىلاعت هاوق

 َ هذ ”تث دس ل ةهاس ا هدا مرهم

 نإ َلاَق امالس اولاََ هيلع اولَحَد ذإ | 601١ ميهأر ,إ فيض نع مهيَنَو

 فور ل « 0و هيلع 0 رش : ان ! لجوتال اولا «ه؟» َنواج وم
- 2 - 

 رقاق سال لس نس رن

 نا قلاب كلان رسب اولاَق ه4 نورشب م 3 ريكا ىسم ع
 2-2 ه-_-

 «052 َنولاضلا الإ 4 را نم ب نمو كا 6662 نيطناقلا

 0 ايشنا دان انو مدع 6 ىذلا ناحبس) هلوق ىلع ا ةلمل 2 هللا لص

 لاخدا : اهئلاثو (انأ) هلوق : اهيناثو (ىنأ) هلوق : اموأ : ةثالث ظافلأب ديك أتلاىف غلاب ةرفغملاو ةمحرلا

 فصوامو بعمل انأ ىنا لقي مل باذعلاركذ امو ( ميحرلاروفغلا) هلوق ىلع ماللاو فلآلا فرح

 ىنعملا اذه مهلا غلي نأ هلوسرمأ هنأ : اهثلاثو ( يلآلا باذعلاوه ىناذع نأو) لاق لب كلذب هسفن

 ناك (ىدابع ءىن) لاق امل هنأ : اهعبارو . ةمحرلاو ةرفغملا مازتلا ىف هسفن ىلع هلوسر دهشأ هنئاكف

 هيف لخدي كلذكف « عيطملا نمؤملا هيف لخدي اج اذهو « ىتيدوبعب افرتعم ناك نم لك ءىن هانعم

 نع انغاب : لاق ةداتق نعو . ىلاعت هللا نم ةمحرلا بناج بيلغت ىلع لدي كلذ لكو « ىصاعلا نمؤملا

 ملع ولو ؛ مارح نم عروت ام ىلاعت هللا وفع ردق دبعلا ٍلعي ول » لاق هنأ سو هيلع هللا لص ىنلا

 نوكحضي مهو . هباححأن م رفنب ىم هنأ ٍلسو هيلع هللا ص ىنلانعو اهلتق ىأ «هسفن عخبل هباقع ردق

 . ملعأ هللاو (ميحرلا نوفعلا انأ أ ىداع ءىن) هلوق لزنف «.كيدي أني رانلاو نوكحضتأو لاقف

 اولاق 0 لاق امالس اولاقف هيلع اواخد ذا ميهاربا فيض نع مهبنورإل ىلاعت هلوق

 قحلاب كانرشباولاق نورشبت ميف ا 0 لاق ميلع مالغب كرشبن انإ لجوال

 0 اضلا الا هبر ةحر نم طنقي نمو لاق نيطناقلا نم نكت الف

 : لئاسم ةيآلا ىف

 «ديحوتلا لئالد ركذي هفدرأ 8 ةوينلا وه اذ غلاب امل ىلاعت هنأ ملعا (ىلوآلا ةلأسملا)

 مالسلا ميلع ء

 قاقحتسال ةيصعملا نع ًارذحمو «ءايدن الا تاجرذب زوفلل ةجوملا ةعاطلا.ىف انغرم اهعاعم نوكنل

 أبن هلا صصف - هك 6 ءادعسلاو ءاق الأ 4 هفصو ةمايقلا ا ةييفع 1 2

 هلوقىلا عجار (مهتبنو) هلوق ىفريمضلاو ؛ مالسلا هيلع مهاربإ ةصقب وا زف اغلا تاك

 اذا ةيينت مهتأنو ءاننإ موقلا تأينأ : لاقي 5 مهاربإ فيض َنَع ىدابع 'ىنو : ريد-ةتلاو (ىدابع)



 ةيآلا « ميحرلا روفغلا انأ نأ ىدابع ءىن» ىلاعت هلوق ١ 6 ع

0 فاماولا ىناذع 3 6610 ميحرلا روف ها 1
 «ه٠د 

 ل 5 0 1 0 رلا راضملا : ىلإ ةرامثا )َ باق 0 ا ريق

 . ةينامسجلا راضملا ىفن

 مث امو) هلوقب اا هيلاف لاوزلا نم ةنمآ ةمباد عفانملا كلت نوكوهو 4 عبارلا ديقلا امأو)

 ءاكحلو باؤثلا ةيهام ىف ةربتعملا ةعبرألا دولا ىلع ءانب لوقعم نس>ح بيترت اذهق ( نيجرخمب اهنم

 ةراشا (لغ نم ممرودص ىفام انعزنو) هلوق نم دارملا : اولاق مهناف «لاقم ةيآلا هذه ىف مالسالا

 نع ةأربم  ةيبضغلاو ةيناوهشلا ىوقلا قئالع نع ةرهطم ةيقن ةيقطنلا ةيسدقلا حاورألا نأ ىلا

 ةيفاص تراص ال سوفنلا كلت نأ هانعم (نيلباقتمررم» ىلع اناوإ) هلوقو ؛لايخلاومهولا ثداوح

 لالجلاو ءايربكلا ملاع راونأ اهيلع عقوو ؛ ماهو الاو لايخلا عزاونو ماسجأالا ملاع تارودكن ع

 اهنم دحاو ىلع ضافرون لكف ؛ ةيدمصلا ءاوض الا كلتب ت'الاللثو « ةيهلالا راوناأللا كلتب تقرشأف

 هلوقب اهنع ريبعتاا عقو ةفصلا هذ,ب امنوكلف ٠ ةيذاحتملا ةلباقتملا ايازملا لثم رخآلا ىلع هنم سكعنا

 . ملعأ هللاو (نيلباقتم ررس ىلع اناوخإ)

 4 ملاالا باذعلا وه ىباذع نأو محرلا روفغلا انأ ىنأ ىدابع ”ىن إل ىلاعت هلوق

 نانا الا ف

 . ءفد) هلوق ىف تتبثأ امو ءةروص ('ىن) ىف ةنك اسلا ةزملا تتبثأ (ىلوأالا ةلأسملال

 طخلا ىف ('ىنإف ءاهلبق نك اسلا ىلع اهتكر ح قلتو اريثك فذحت ىهف نك اس اهلبقام نأال (ءزجو

 : لص لاق لع اهو رجاو نك اننا( ىزز هرمه لق داو. ةرمطا قيقح لغ

 0001 وا امس كرك نم ل نإ هنا اع نأ عا تاكا
 ةيالا هذه ىف نيقتملا ريغ لاو>أ ركذ ؛ ةمدقتلا ةبالاىف نيقتملا لاوحأىلاعت هتلاركذ املف ءكلذك

 (ىدابع ”ىن) لاقف

 كلذ نوكب رعشم بسانملا فصولا ىلع مكحلا بيترت نأ هقفلا لوصأ ىف تبث هنأ ٍلعاو

 فصولا اذ م ركذ بيقع تبثأ مث ءهل ًادابع مهنوكب مهفصو انههف ؛ محلا كلذل ةلع فصولا

 هللا نوك هقج ىف رهظ ةيدوبعلاب فرتعا نم لك نأ ىلع لدي اذههف : امحر اروفغ هنوكب كلا

 هنأ : اهادحا : فئاطل ةيآلا ىفو . مبلالا باقعلل ابجوتسم ناك كلذ أ نمو امحر اروفغ

 ادم فرشي نأ دارأ امل هنأ ىرت الأ . ميظع فيرشت اذهو (ىدابع) هلوقب هسفنىلا دابعلا فاَضَأ



 ليان ةيآلا «نيجرخمب اهنم مثامو بصن اهيذ مهسميالو ىلاعت هلوف

 نم كلذ هللا عزن رخآ ىلع لغ ايندلا ىف مثدحأأل ناك نا ىأ ؛ لغلغتو هفوج ىف لغأ : مهلوق نم

 ريبزلاو ةحلطو ناهئعرانأ نركأ نأ وجرأ : لاق هنأ مالسلاه يلع ىلع نعو ؛ مهس وفن بيطو ممولق

 ةحلط نب ايركز لخد ذإ مالسلا هيلع ىلع دنع اسلاج ناكهنأ روعألا نب ثرحلا نع ىكحو « مهنم

 هللا لاق نم كوبأو انأ نركحأ نأ وجرآل ىنإ هللاو امأ : ىخأ نبااي كب ابحر : ىلع هل لاقف

 كلم نأ نم لدعأ هللا لب الك : ثرحلا لاقف (لغ نم مثرودص ىفام انعزنو) مهقح ىف ىلاعت

 نينمؤملا نأ ىورو ؛روعأاي كل مأال ؟ ةيآلا هذه نملف : مالسلا هيلع لاق . دحاو ناكم ىف ةحلطو

 نم مهولق هللا قن دثاو . ةنجلا ىلإ مل: صول 2 ضع نم مهضعبل صتقيف ةنجلا باب ىلع نوسبحي

 بسذلا ىف ةوخالا دارملا سيلو لاخلا لع بصن (اناوخإ) هلوقو ء دسحلاو دقحلاو « شغلاو لغلا

 ىلع) هلوقو (نيقتملاالإ ودع ضعبلمهضعي ذئموي ءالخالا) لاقاك ةصلاخلاو ةدوملا ف ةوخالادارملالب

 ءارلا حتفب ررسو ررس : لاقي ةديبع وبأ لاق ررسو ةرسأ عمجاو فورعم ريرسلا (نيلباقتم ررس

 : لضفملا لاق ددجو ددجو ( ررمو ررس 8 0 لعفو لعق هعمج ناف فعاضملا نم ليعف لك اذكو

 لاقو دحاو سنج نم نيفرح ىف نيتيلاوتم نيتمض نولقثتسي منال «نودحتفي باكو ميع ضع

 لاق .رورس سل نال هم ذوخأم وهو رووا يق عيفر 1 رب رسل فاعلا لهأ صضعل

 دوس لع دير: :ساعوالاق هحكرقو مرور لاحق هلا نآهطاىذا] هردتس سلا يسر هدا

 (نيلياقتم) هلوقو 2 ةساجل | ىلإ اعَض نيرام لدم ريرسلاو 2 توقانلاو ردلاودج رزلاب ةلاكم بهذ نم

 مهميال) هلوقو لاو>آلا فرشأ ةهجاوملا نأ كشالو ؛ ربادتلا ضيقن وهو « هجاوتلا لباقتلا

 ادولخ هنو هيدارماو ( نيج رخع اهنممهامو) بعت مف مهلاني ال ىأ بمتلاو ءانعالا بصنلا (بصن أف

 ةصلاخ مظعتلاب ةنورقم عفانم نوكحت نأ ىهو : طئارش عبرأ باوثلل نأ ملعاو

 . ةمياد بئاوشلا نع

 (نويعو تانج ىف نيقتملا نإ) هلوقب ةراشالا هيلاف ةعفنم اهنوك وهو (لوالا ديقلا امأإ

 (نينمآ مالسب اهولخدا) هلوقب ةراشالا هيلاف مظعتلاب ةنورقم اهنوكوهو «ىتاثلا ديقلا امأوإ)

 . لالجالا ةياغو ميظعتلا ةياهنب كلذ رعشأ مالكلا اذه هديبعل لاق اذإ هناحبس هللا نآل

 راضملا نأ ملعاف ٠ ررضلا بئاوش نع ةصلاخ عفانملا كلت نوك وهو 4 ثكلاثاا ديقلا امأو)

 ءدسحلاو ءدقحلا ىهف ةناحورلا راضملا امأ : ةناهبج .نوكت نأ امإ و «ةيناور.نوكنت نأ امل

 لغ نم مثرودص ىفام انعزنو) هلوقف بعتلاو ءايعالاكف ةينامسجلا راضملا امأو ؛ بضغلاو ؛ لغلاو

 6 ١و رخنا ؟ه»



 ةيالا «لغ نم ممرودص ىفام انعزنو» ىلاعت هلوق ١ع

 اذه لوصخ ىفاطرش رفكتلا نعىوقتلا نأ لع ةعمج ةمآلا نأ الإ ؛ دحاو ءىثا نع قتا نم لكل

 لوق بيقعو (نيصاخلا مهنم كدابع الإ) سيلبإ لوق بيقع تدرو ةبآلا هذه ناف اضيأو . محلا

 مكحلا اذه ىف ناميالا انربتعا لئالدلا هذه لج الف (ناطلس مهيلع كل سيل ىدابع نإ) ىلاعت هلل

 صيصختلا ناك الكف رهاظلا فالخب ناك امل ماعلا صيصخت نال ؛ رخآ ديق هيف ديزبال نأ بجوف

 عيمج لوانتي (نويعو تانج ىف نيقتملا نإ) هلوق نأ تبثف ؛ رهاظلا و لصألا ىضتمل قفوأ ناك لقأ

 ةكلا لهأ نم وأ ةعاطلا لهأ نا ادوناك ءاود اداقتعا وال وق هللا لوشار دمت هللاالإ هل الب نيلئاقلا

 . رهاظ مالكو « نيب ريرقت اذهو

 ماقمفاخ نملو)ىلاعت هلوقل ةعب رأف تانجلا امأ (نويعو تانج ىف) ىلاعتهلوق 4ةيناثلا ةلأسملا))

 (ناتنج ةبرماقم فاخ نملو) هلوقو ةعبرأ عومجلا نوكيف (ناتنج امهنود نمو) لاق مث(ناتنج هبر

 ىنكي (فاخ نملو) هلوقو ىلاعت هللا نم فوخلا نع هيلق كفنيال هللاب نمآ نم نآل . هانلقام دك وب

 هللا د داما دا لا لرد نأ امحف نردلا امأو . ةدحاو هرم كف والا اذهل وصح هقدص ىف

 همعط ريختي مل نبل نم راهنأ و نسآ ريغ ءام نم راهنأ ايف نوقتملا دعو لا ةنجلا لثم) هلوق ىف ىلاعت

 نولا هذه ند ةازرلا نوكيا نأ لمح و ( وضم لسع نم رامأو نيبراشلل ةذلا رم نم انراهنأ

 . رامنآلا كلتل ةرياغم عيباني

 ب 1 نرعلا كلت يرد وأ ناو. صح نيقنملا نم ادحاو لك نإ كول ودتأ : لف ناف

 نم لك هب عفتني و نيعب دح.أ لك صتخ نأ زوجيف نيهجولا نم دحاو لك عنتميال : لق ضعب ىلإ
 نألمتحيو « مهتاوهش بسح ىلعو مهتجاح ردق ىلع كلذ نوكيو « نادلولاو روحلا نم هتمدخ ىف

 (نينمأمالسب اهولخدا) هلوقو دسحلاو دّقلا نع نورهطم مهناآل ضءب ىلإ مهضعب نم ىرحب نوكي
 هيفو « هتكئالم ضعب لئاقلا كلذ نوكي نأو ىلاعت هللا وه (اهولخدا) هلوقل لئاقلا نأ لمتح

 نأ نكمي فيكف اهف اوناك اذإو ٠ نويعو تانج ىف مهنأب ةيالا هذه لبق مكح ىلاعت هنآل لاوس

 (اهولخدأ) ممل لاقي

 (مالسباهولخدأ) اهف موخد لبق مل ليق هب دارملا لعل : لوآلا : نيهجو نم هنع باوجلاو

 ملل لبق 0 لد اراك نارارد]رأ راكف 2 كك تاجتاوركل [كل كالا لعل : ىاثلا

 لاخلا ىف تافآلا لك نم ةمالسلا عم ةنجلا اولخدا دارملا (نينمآ مالسب اهولخدا) هلوقو اهولخدا

 . الاوز نم نمألاو « ةمالسلا هذه ءاَقبب عطقلا عمو

 ذوخأم وهو بلقلا ىف نماكلا دقحلا لغلاو (لغ نم مهرودص ىفام انعزنول ىلاعت لاق م“



 ا ةيالا + نويغو تانج ى.نيعتللا نأ + لاعتإ هلو#

 ا مس صرتو

 انعزنو »257١2(«6 نينحأ مالسب ا «16» را لا نأ

 501 أ 2 - هذ ه- 5-2

 ميَظ ساس سس هع كمر ه- سس د 5

 ممر 3 2

 25/7 نيج رخمب 522 و

 . ديدشتلاب هيلع فقو ً ءءبخ ىف

 هنأ : ىنعملاو ؛ ءازجأ هتلعج هتأزجو ؛ ءازجآلا عسلاو  ءىشلا ضعب ءزجلا 4 ةيناثلا ةلًأسملا ١)

 مثهج مأس سقأ نم مسق ل اكىف لخديو ؛اقرفو | ماسقأ مهلعحي هنأ ىنعمب ؛ ءازجإ سيلبإ عابتأ ىرزحي ىلاءت

 تراص مرجالف ؛ ةفخلاو ظلغلاب ةفاتح رفكلا بتارم نأ هيف ببسلاو . فئاوطلا ءالؤه نم ةفئاط

 . ملعأ هللاو ؛ةفخلاو ظلغلاب ةفلتخم باقعلاو باذعلا بتارم

 لغ نم مثرودص ىفام انعزنو نينمآ مالسب اهولخدا نويعو تانج ىف نيقتملا نإ ىلاعت هلوق

 (« نيج رخمب امو بصن اهف مهسميال نيلباقتم ررس ىلع اناوخإ
 : لئاسم ةيآلا ىفو ؛ باوثلا لهأ ةفصب ةعبتأ باقعلا لهأ لاوحأ حرش امل ىلاعت هنأ معا

 : نالوق (نيقتملا نإ) هلوق ىف «ىلو آلا ةلأسملا)

 اوقتا نيذلا مث نيقتملاب دارملا ديعولاب نولئاقلا : ةلزتعملاروهمجو ىتابجلا لاق لوألا لوقلاإ)

 . كاذك نوكي نم الإ لوانتي الف حدم مسا هناآل : اولاق . ىصاعملا عيمج

 دارملا نأ سابع نبا نع لوقنملا وهو ؛ نيعباتلاوةباحصلا روهمج لوق وهو 4 ىناثلا لوةلاوزإ
 لدي ىذلاو . حيحصلا قحلا وه لوقلا اذه : لوقأو . هب رفكلاو ىلاعت هللاب كرشلا اوقتا نيذلا

 ؛ ةدحاو ةره برضلاب ىآلا وه :براضلانأ ؟ ةدخاو ةرم.ىوقلاب ىآلا وه قتلا نود هلع

 الئاقو ابراض هنوك فصولا طرش مم سيل هنأ كف ٠ ةدحاو ةرم لتقلاب ىنالا وه لتاقلاو

 هنوك ايقتم هنوكب فصولا قدص طرش نم سيل كلذكف « لتقلاو برضلاعاونأ عيمجب ايتآ هنوك

 نوكي ىوقتللا دارفأ نم دحاو درفب ىنآلا نأ مالكلا اذه ىوةي ىذلاو ؛ ىرقتتلا عاونأ عيمجب اي

 ىوقتلاب ىتآلاذ : ةيهاملا كلت لعالمتشم هنوكب حب هناف ةيهاملا دارفأن م درف لكن آل . ىوقتلاباين ١

 اذهلو ءايقتم هنوكهيلع قدصي ىوقتلا دارفأ نم د درش قالا نأ تيف هات رك نأ
 . راركسلا ديفيال مالا رهاظ نأ ىلع نورسفملا قفتا قيقحتلا

 نويعلاو تانجلا لوصح ىضتقي (نويعو تانج ىف نيقتملانإ) هلوقرهاظ : لوقنف اذه تبث اذإ



 ةيآلا «نيعمجأ مدعوم ماهج نإو» ىلاعتهلوق اة

 ىلع هرهقي سيلبإ نأ لجآل س ال اضيأأ ةعراتللا كلت لاؤصح نكلل و: ,دل اععم راض هاراشخاب نسيلبإ

 هللا دابع ضعب ىلع هل نأ موأ سيلبإ نأ : لوقلا اذه ىف لصاحلاو . اهيلع هربحب وأ ةعباتملا كلت

 ريظنو ءالصأ ةردق الو ناطاس مهنم دحأ ىلع هل سيل هنأ ركذو هيف هبذك ىلاعت نيبف : اناطاس

 مك وعد نأ! الا ناطلد نم مكيلع ىل ناك امو) لاق ةنأ نيسلبإ نع ةءاكح ىلاعت هلوق الا هذه

 نولكوت. مهبر ىلعو اونمآ نيذلا ىلع ناطاس هل سيل هنإ) ئرخأ ةنأ'ىف لاست لاقو (ل متيجتساف

 نالطب ىلع لدت ةيآلا هذه : ىتابجلا لاق (نوكرشم هب مث نيذلاو هنولوتي نيذلا ىلع هناطاس امنإ

 اوبسنامبرو . ةماعلا هلوقياك ملوةع ةلازإو سانلا عرص مهنكمي نجلاو ناطيشاا نأ معز نم لوق

 مدلل كآ هر. ا لووك الإ ىو تدلع لاعب هللا من ام فدلح كلذ لاق: ةرحسلا ىلإ كلذ

 ءانثتسالا اذه ىف هللا هقدص نيصاخلا ءاوغا ىلعردقيال هنأ ركذف (نيصلخملا مهنم كدابع الإ) لاق امل

 نار دانملا داجلا : ىلكلا لاق اذبلف (نيواغلا نم كعبتانمالا 2 كل سيل ىدابع نإ) لاقف

 سيلبا مانثتسا نيذلا مه ةيالا هذه ىف

 ىنعملا نآل « ءانثتسا (كعبتا نم الإ) هلوق نوكي نأ نكمي لوألا لوقلا ىلع نأ ملعاو

 مهن 5 ببسي اناطاس مهماع كل ناف نيواغلا نم كعبتا نرد الإ ناطلس مهلع كل سيل ىدابع

 . ىهللاو مالا ىف كل نيداقنم

 نإ) هلوقو « نكل ىنعمب (الإ) ةظفل نوكست لب « ءانثتسا نوكي نأ عنتميف ىتاثلا لوقلا ىلعامأو

 . نيواغلا نم هعبتا نمو , هعابشأو سيلبإ دي ري: سابع نبا لاق (نيعبجأ مدعوم مج

 : نالوق هيفو (باوأ ةعيس امل ىلاعت لاق م

 « تاكردلاب تاقبطلا كلت ىمستو ضعبلا قوف اهضعب : تاةبط عبس اهنإ «لوالا لولا

 (رانلا نم لفسالا كردلا ىف نيقفانملا نإ) ىلاعت هلوق . كلذك اهنوك لع لديو

 : جيرج نبأ نعو ٠ باب مسق لكلو : مأ بقا هج موتي مورد رارق نإ (ىنا كا لوقااو)

 ةقبطلا : كاحضلا لاق . ةي واحلا مث . ميججلا مث . رقس م . ريعمدلا مث . ةمطخلا م . ىظل مث . ماهج : اهل 0

 ىراصنلل : ةثلاثلاو . دوهيلل : ةيناثلاو . نوجر خيم“ ملا معأر دق لعا نوب ذكي .ديحوتلا ل هأ اهف:: ىلو آلا

 كلل نامفانللا : ةدواكلاو نيك رشملا :ةسداسلا و . سودسلل : ةسماخلا و. نيئباصلل : ةعئارلاو

 :ناتلأسم هيفو (مودسق» ءزج مهنم باب لكل)

 . ىازلا فيفختب (زج) نوقابلاو 0 وسةمءزج) ركب ىبأ ةي ور مصاعأر ة (ىوألا ةلأسملا)

 بخ : كإوقك ء.ىازلا ىلع ات“ مك رح ق ١و هزيل نك هن 61 نا دعتلاب (زج) ىرهزلا ا



 ١/4 ةنآلا «ن 0 مهلع كل م نإد ىلاعت هلوق

 20505 ماعلا ن م كعب نسال نآَطْلَس ميل كِل سيل ىدابع -
 مث رز مرتو سمهعءوزر © سام هس د سس هس

 ءزدج مم * بأب 0 ِ باَوأ 0 ا عمد 0 مهج نِإو

 مك رث هدي

 665 موسقم

 نأىجري اذهف ء احجار نوكي هللا بناج نأ الإ نيتهجلا بع لمتشي نأ وهو (ثلاثلا امأو إل

 : توشلا نع اضلاخ دئازااردقلاَو قف 5 لك هلباقي لثملا نال 2 نيصاخلا 5 نوكي

 مسقلا نألصاحلاو « ىلاعت هللا قح ىف نيصلخملا نم سيل هنأ رهاظف 4« سماخلاو عبارلا امأول

 صاللخالا مق نم هلعجنأ هللا لضف نمىجري : ىناثلا مسقلاو . اءطقولاعت هللا قحىف صالخا : لوألا

 1 ملعأ هللاو اعطق صالخالا نع جراخ وهف ماسقألا رئاسامأو

 ناقاانلا قكلبا نأ": لولا: هوجو هيف 4« ميقتسم ىلع طارص اذه لاقل ىلاعت هلوق امأ

 « صالخالا ىلإ دّئاع اذه هلوقف « صالخالا ىلع لدي صاخلا ظفاف (نيصلخملا مهنم كدابع الإ)

 ءاسمن قيخلا كاقؤ ىو فاك للي يك ل, ه1 قل ق] و لع ىرط سرا 0 أو

 قاوضر ىلعو ىلع ىم هناكف « هيلع سم نم طارص اذه : نورخآ لاقو « ميقتسم ىلإ طارص اذه

 ىلع طارص اذه) هلوقف ةيدوبعلاقيرط صالخالا نأ : ىناثلا . ىلع كقيرط لاقي اك وهو ىتءاركو

 هنأ سيلبإ ركذ امل : مهضعب لاق : ثلاثلا . ميقتسهىلع قيرط ةيدوبعلا ىف قيرطلا اذه ىأ ( ميقتسم

 ىلإو ىلاعت هللا ىلإ روماألا ضيوف# مالكلا اذه نمضت هقيفوتب هللا همصع نم الإ مدآ ىنب ىوغي

 ميقتسم ىلع قيرط ىتئيشمو ىتدارإ ىلإ روهآلا ضيوفت ىأ (ىلع طارص اذه) ىلاعت لاقف هتدازإ

 طارص) بوعي ام 2 قدصو قدح مقسم وهو ؛ هديك اتو هرب رقت ىلع طارص اذه : هاثعم عبارلا

 . هيف جوعال مقتسم عيفر هنأ ىنعمب ىلع وه ىأ (طارص) هلوقل ةفص هنأ ىلع نيونتلاو عفرلاب (ىلع

 8 مقسم عيفر قيرط هلأ ءاضقب نامالاو ىلاعت هللأ ىلا ضي وفتلا قب رط نأ ةأنعم : ىدحاولا لاق

 مثدعوأ م4 نإو نيواغلا نم كعبتا نمل ناطلس مهلع كل ل ىدايع نإ) ىلاعت هلوق

 « موسقم ءزج مهم باب لكل باوبأ ةعبس ال نيعمجأ
 ( نيصلخلا مهنم كدابع الإ نيعمجأ مهتيوغاألو ضرألا ىف مهل ننب زآل) لاق امل سيلبإ نأ ملعا

 ةيآلا هذه ىف ىلاعت نيبف . نيصلخملا نم نونوكي نيذلا هللا دابع ىلع اناطلس هل نأ مالكلا اذه مثوأ

 مهنم عبتا نم لب ؛ نيصلخم اونوكي ملوأ نيصلخم اوناك ءاوسدللا ديبع نم دحأ ىلع ناطلس هل سيل هنأ



 ةيآلا «نيصلخلا مهنم كدابعالإ» ىلاعت هلوق ١

 قفاذكلا قف الاقلالا فاو ىنياردقللا دحأ لع تاؤقلا ةرثكى اوه انما ةقشملا ةدانز اريثأتا: لوقتف

 اذه ةياعر ناف ء لاصملا ىعارب نم لكو ؛ بلغاللا رثك آلا ريدقتلا وهو ىناثلا ريدقتلا ىلع ديدشلا

 عفنلا بلط ىف ىعسلا نم ىل 1 ميظعلا ر رضلا عفد نآل ؛ لوألا ريدقتلا ةياعر نم هدنعىلوأ ىتاثلاريدقتلا

 رئاس تيوق لاؤسلا اذه نع ناباوجلا ناذه عفدنا املو ؛ الصأ هلوصح ىلإ ةجاحال ىذلا دئازلا

 كدبع لإ ةجرلا نعمل ىو ردات قرر هلاوق نءكارملا هلوق اهآوا :ةزوك ذللا هرتكولا

 هسفن لضأ ىذلاوهاوإةمح لاا نع هسفن بيخ ىذلاوه هناآل ؛ ديعب اذه لك: لوقنف ةنجلا قي رط نع

 نع هسفن لضأو ؛ ةمحرلا نع هسفن بيخ دقف هرايتخاب رفكلا ىلع مدقأ امل هنأل , ةنجلا قي رطنع

 مس 0 كو ةمزال تالاكشالا نأ, تيثفا ١. لاحت هللا ىلإ هتفاضإ نسحب فيكف ةنجلا قيرط

 1 معا هللأو . ةفيعض

 : لئاسم هيفف ( نيصلخلا مهنم كدابع الإ إ) هلوق امأو

 نولبقيالو مهيف لمعيال هديك نأ لع هنال ؛ نيصلخلا ىنثتسا سيلبإ نأ ملعا «ىلو ألا ةلأسملا)

 هارد ى ابنك ريض لنآ ءانشتسالا | ذهركذ لع ىدلبإ لج ئذلا نأ ءريككنتلا لال او تركذرو " هنم

 .ا للا لاا كدعتلا نأ اننع تدكتلا ع سلبإ زرحا الف

 « نآرقلا لكىف ماللا رسكب (نيصلخملا) ورمعوبأو سماع نياو ريثك نبا أرق 4 ةييناثلا ةلأسملا)

 ضقاني بئاش لكنع مهتدابعو مهنيد اوصلخأ نيذلا مهنأىلوالا ةءارقلا هجو . ماللاحتفب نوقابلاو

 «قيفوتلاو .نامبالاو ةيادحلاب هللا مهصلخأ نيذلا : هانعف ماللا حتف نمو « ديحوتلاو نامبالا

 ” للاع هللا نمالإ دل ناكمالا و ضلخإلا نأ لع الانتا هءارقلا هده و ةمضعااو

 لمعب ىتأ نم لك: لوقنف . ريغلا ةبئاش نع اصااخ ءىثلا لعج صالخالا 4 ةثلاثلا ةلأ ملا

 اماف ثلاثلاريدقتلا اذه ىلعو « نيرمآلا عومجم وأ . طقف هللا ريغل وأ . طققف هلل هب ىنأ دق نوكي نأ اماف

 ل1 نأ ذأ عبارلا : ريدقتلاو ؛ نداكرأ كرك رتل ها نارعر تال فرك نأ

 . لاحم ةيعادلا نودب لعفلا نآل ؛ لاح اذهو الصأ

 بلط لعفلا كلذ ىلع هل لمالا فأل : ىلاعت هللا ق- ىف صالخالا وهف (لوآلا امأإ)

 « ريغلا بئاوش نع ةصلاخ تيقب لب ىرخأ ةيعادب ةبوشم ةيعادلا هذه لعج امو « هللا ناوضر

 ١ طداخخلا ود ادهن

 اصالخا نوكحي ال اذه نأ رهاظف « هللا ريغ قح ىف صالخالا وهو 4ىناشلا امأوإل

 , ىلاعت هللا قح يف



 ١ ىاا/ ةءالا(ضر آلا ىف مهل نننيزال ىتتيوغأ امب ترااابو لاشالو

 مرجال . كإذكم آلا ناك ايلف ؛ ةيصعماو رفكحلا كلذب ىنأي ناك ىصاعلاو ,رفاكلا كلذ ناف

 . ةدملا هذه هلهمأ

 نوعقي اماوقأ نأ لع ىلاعت هنإ : لاقي نأ دعبيال هنأ مثاه ىبأ قيرط وهو (ىناثلا قيرطلا)

 لِي ةيصحملاو رفكلا كلذ] ةججوم تتاكام هتسوسرو نأاالإ « ةيصفملاو نفكتلا ف اةتشوسو بيست

 لاقي نأ بالا فام ىصقأ 4 ةصملا كللتو رفكلا كلذ راتخا هراتحا بنس ىعاقلاو داكلا

 ريصت ريدقتلا اذه ىلع نأ الإ ءاهدوجو لاح هنم لبسأ ةسوسولا مدع لاح حتابقلا نع زارتحالا

 قاشملا لازنإ نأ اك. هلعف نم مكسحلا عنميال كلذو ؛ تاعاطلا ءادأ ىف ةقشملا ةدايزا اننس هتسونمو

 ناقيرطلا ناذهو « انهه اذكف هلعف عنتم لف كلذعمو ؛ تاهيشلا ديزا ابيسراص تابءاشتملا لازنإو

 . ىاثلا لالا نع باوجلا امهنعي امه

 ىصادملا ىلع ةأرجلا ىلع هلمحب رفكلا ىلع توم هنأب هءالعإ نأ وهو (ثلاثلا لاؤلا امأوإل
 ةدايزلا ىلع هلمحب رفكلا ىلع هتومب سيلبإ ملع ناك اذإ مزاي امنإ اذه نأ هباوج ءاهنم راثك الاو

 اذه: لئاو. لا ئسلاف ؛ ةحلا توافتلا بجو ال كلذ نأ هلاح نم. لاحت لل لعاذإ امأ ..ضاعملا ف

 . عبارلا لاؤسلا نع باوجلا وه هنيعب
 دقق . نيدلانع هلضأو هاوغأ ىلاعت هللا نأب حرص سيلبإ نأ وهو «سماخلا لاؤسلا امأول

 كتحر نم خام دارللا : اهدحأ : ىرذأ هوجو هق لب كلذ دارملا ريل ة 1 ةيعلا

 ضي انأ مهلضأ ةنجلا قيرط نع ىتتلضأ امدارملا : اهيناثو . كتيصعم ىلإ ءاعدلاب مهنيخأل

 .لالضالا ىاثلابو « ةيخلا لواألا ءاوغالاب دارملا نوكحي نأ : اهثلاثو . ةصعملا لإ ءاعدلاب

 ىنعي ؛ هيغ ىلإ كلذ ىضفأف مدآل دوجسلاب هرمأ هنأ وه هايإ ىلاعت هللا ءاوغاب دارملا نأ : اهعبارو

 لوصحل هتاذل ابجوم راصرم اللا كلذ نإ : لامي نأ اماف ء سيلبا رايتخاب هبيقعىغلا كلذ لصح هنأ

 هلوق امأ ء فيعض هلكو بابلا اذهىفموقللا مالك ةلمج اذه ؛كلذك ىلا سيل هنأ مولعف « ىغلا كلذ

 امأ ؛ تاهريلاو:نآرقلا هيلع لدي« لطاب اذه :لوقف سلبا ةسوسو ببسي لاخلا تراخال لإ

 نم امكئجرخ الف) لاقو , ناطيشلا ىلإ ةلزلا كلت .فاضاف (ناطيشلا امملزأف) ىلاعت هلوقف نآرقلا

 1 لكو (ناطيشلا لمع نم اذه) مالسلا هيلع ىموم لاقو ؛ هيلا جارخالا فاضأف 0 ةنجلا

 هنأب ةدهاش لوقعلا ةيادب نلف نراهربلا امأو . ارثأ لاعفالا كلت ىف ناطيشلا لمعل نأ ىلع لدي

 هلاح ناك صخش لثم ؛ تاريخلا نع هرفنيو . حئابقاا ىف ادبأهبغري صخش ةسلاجمب ىلتبا نم لاح سيل

 ةعاطلاق ةقشالا ةداب أ ادسريصي هدوجو نإ هلوق امآو : ىرورض توافتلااذبم ملعلاو 0 دضلاب



 ةيآلا ءضراألا ىف ل ننيزأل ىتي وغأ امب بر لاق» ىلاعتهلوق 526

 بجاولا نم ناكل ةيادطاو داشرالا وه ىلاعن هللا دام ناكولف «ءاوغالاو لالضلا ىف نودبتجو

 مهب دارأ هنأ انبلع «هنم دضلاب لعف ثيحو « نيوغملاو نيلضملا كالهإو نيققحلاو نيدشرملا ءاقبإ

 نيدلا موي ىلا نوعلم هنأو رفكلا. لع توم هنأب هدلعأ امل ىلاعت هنأ : ثلاثلا . رفكلاو نالذخلا

 عاونأ ىلعذتتيح ”ىرتحي ةنجلابزوفلاو ةرفغملا نع 0 ها حيبقلاو رفكلاب هل ءارغا كلذ ناك

 ديفتسيال هنأهنم ملع ىلاعتهنأ عم « ليوطلار معلا اذه ىلاعت هللالأس املدنأ : عبارلا .رفكتلاو ىصاعملا

 عاونال هقاقحتسا دادزي ةدايزلا كلت ببسبو « ةيصعملاو رفكلا ةدايز الإ ليوطلا رمعلا اذه نم

 دادرب نأ هييدارأ ىلاعت هنأ لع لدي كلذو « هباذع ديزل ايس لاهقالا اذنه ناك ديدتغلا باذعلا

 هللا نأب ميرصت كلذو (ىنتيوغأ اب بر) لاقف هاوغأ هللا نأب حرص هنأ : سماخلا . هبامعو هياذع

 كتزعبف) سيلبإلوقب ضراعم وهف اضيأو . ةجحبس يل وهو سيلبإ مالك اذه : لاقيال هاوغأ ىلاعت

 . لوقت نال «هسفنىلا ءاوغالا فاضأف (نيعمجأ مهنيوغأل

 كلذو هيلع هركنأ ام ىلاعت هللا ناف مالكلا اذه رك ذ امل هنأ وهف «لوآلا نع باوجلا امأ)

 . لاق امف اقداص ناكهنأ ىلع لدي

 ذا لل( نيزالل يوغا اه بوز ةيآلا هذه ى لاق هنأ وهف (ىاثلا نع تازجلا امآو )
 هذه ىف نيب هن أالإ (نيعمجأ مهنيرغال) ةب ةيآلا كلت ىف هلوق نم دارملا وه (مهل نئيزال) هل وق نم انهه

 ريدقتلا اذه ىلعو ؛ كلذ لبقهاوغأ ىلاعت هللا نأ لجل ليطاب ألا مهل نيزب نأ هنكمأ امنا هنأ ةيآلا

 "ل وقر صصقلا ةروس ىف نيطاستلا نع ةياكح ىلاعت هللا هركذام اذه دك أترو ضقانتاا لاز دق

 (انيوغ ام ماني وغأ انيوغأ نيذلا

 : لوقنف هاوغأ ىلاعت هللانأب فارثعا اذهو (ىتيوغأ امب بر) لاق هنا (سداسلا لاؤسلا))

 كلل 0 ف ع ف نك نان ؛ كلذزف ءامرأ ءارعأ لاب كلا نأ ف ع دق ناك هنإ : لاه نأ امإ

 هيلع وه ىذلا نأ فرع اذإ هاوغأ ىلاعت هللا نأ فرعي اما هنآل ايواغ هنوك عنتما هاوغأ ىلاعت

 ف اههنأب : انك نإءاماو ) ةلدلضلاو .لهجلا لع هؤاقب عنتما كلذ فرع نمو ؛ لطابو لهج

 ةدراولا تالؤسلا عومج اذهف (ىتتيوغأ امب بر) 0- نأ هنكمأ فيك هاوغأ هللا نأ

 . ةبآلا هذه ىف

 : ناقيرط هيف ةلزتعملاف ( لوألا لاكشالا امأ)

 هنآأل « ةليوطلا ةدملا كلت سيلبا لهمأ امنا ىلاعت هنأ ىئابجلا قيرط وهو 4«لوآلا قيرطلاإل

 هتسوسوال و:سيلبا دجويال نأ ريدقتبف « هتسوسو ببسي سانلا لاوحأ توافتتيال هنأ لع ىلاعت



 ١/ه ةيآلا «ضراألاف مل ننيزأل ىتيوغأ اى برز لاف كان ها

 مايق دعبو ةعاسلا مايق تقو ىلا تومبال نأ مزل 2 ىلا لاحت 5 0 ليق ناف

 . ةيلكلاب توملا هنع عفدني نأ مزليف ءاضيأ توميال ةمايقلا

 نيفلكملا لك هيف تومي ىذلا تقولاو ؛ هنم ابيرقنوكيام ىلا (نوثعبي موب ىلإ) هلوقلمحب : انلق
 : اهثلاثو ؛ لوألا هجولا ىلا مالكلا اذه لصاح عجريف هجولا اذه لعو : ثعبلا موي نم بيرق

 . ةمايقلا موي هنم دارملا سيلو « ىلاعت هللا الإ هملعيال موي مولعملا تقولا مويب دارملا نأ

 زوجي ال كلذو « ىصاعملاب ءارغإ هيف نآل « تومي ىتم فلكملا ملعب نأ زوحجيال هنإ : لبق ناف

 . ىلاعت هللا ىلع

 اذإ امأف . فلكسلل امولعم ةمايقلا مايق تقو ناكاذإ هجوتي امنإ مازلالا اذه نأب هنع بيجأ

 مزلي لف هيف ةمايقلا موقت ىذلا تقولا هملعأ ام ىلاعت هنأ الإ ةمارقلا مايق تقو ىلإ هلهمأ ىلاعت هنأ لع

 ىصاعملاب ءارغالا هنم

 معهنأ الإ نييعتلا ىلع ةمايقلا موقت هيف ىذلا تقولا ملعي مل نإو هنأب باوجلا اذه نع بيجأو

 دق هن اكف ةليوط ةدم ةمايقلا مايق تقو ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ةقلخ تقو نم نأ ةلملا ىف

 . ةليوطلا ةدملا كلت ىف تومال هنأ مع

 : ناثح هيفف 4( نيعمجأ مهيوغالو ضرآلا ف ره نئيزأل ىتيوغأ امنبر لاق إل ىلاعت هلوق امأ

 ىنعملاو . ننيزالمسقلا باوجو « ةيردصمامو مسقلل (ىتيوغأ اسمب) ىف ءابلا (لوالا ثحبلار

 كلذ ىف هنأ الإ (نيعمجأ مهنيوغال كتزعبف) ىلاعت هلوقه ريظأو « مهل ننيزاأل ىايإ كئاوغاب مسقأ

 وهو هللا ءاوغاب مسقأ (ىتتي وغأ امب) هلوق ىفو ؛ تاذلا تافص نم ىهو ؛ هللا ةزعب مسقأ عضوملا

 اوفلتخادقف لاعفأألا تافصيامأ ؛ ميكحاذلا تافصب مسقلا : اولاق ءاهقفلاو : لاعفألا تافص نم

 ايواغ وك ببسب ىأ ٠ ببسلا ىنعمب انهه ءابلا : اولاق مهنأ نيرخآ موق نع ىدحاولا لقنو « هيف

 . ةنجلا نلخديل هتعاطبو ءرانلا ناخديل هتيصعمب نالف مسقأ : لئاقلا لوقك ننيزآل

 رفكساا قاخ ديري دق ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذ اوجتحا دق انباحصأ نأ ىلعا «ىناثلا ثحباارإ)

 ءاقبلا بلطو لهمتسا سيلبإ نأ : لوألا :هوجو نم قلا نغ هيوغيو نيدلا نع هدصيو رفاكلا ىف

 ؛ رطالضإو مدآ ىبب ءاوغال ءاقبالاو لاهمالا اذه بلطي امنإ هنأب حرص هنأ عم . ةمايقلا مايق ىلا

 هلهمأ امل نيدلا ىف نيفلكملا لاصمىعاري ىلاعتناك ولو « بولاملا اذه ىلا هباجأو هلهمأ ىلاعت هنأو

 ءادنالا راك نأ : ىاثلا ءةسوّسولاو لالضالا وو تالا نت هنكم امل . ليراتلا كامرا
 نودجي ةتعيشو هطهرو سلبإ نأو ؛ قملا نددلا ىلا قالا ةاشر] ق نودهتحو نودي ءابنوآلاو

 «إ9 -رخغ ؟؛د
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 اس ه-

 000 هرثال هةية هو سوه

 ضرالا ف مط نايزال دل ام بر 0 2« موال تقولا 2

 امارة تروا 2 سى ساد سم2 ه2 مع 00

 ّع ًطارص اذه لاَ 600 نيصاخا م كدابع 1 6( نيعمجا مهيوغالو

 مى سمور

 49 ف عسم

 كِيلع وعدم مومذم كنأ : ىناثلاو . ديبأتلا ف (ضراألاو تاوهسلا تمادام) مطوقك مهمالك ىف

 ًاياذع بذع مويلا كلذ ءاج اذاف بذعي نأ ريغ نم نيدلا موي ىلإ ضرآلاو تاومسلا ىف ةنعللاب

 دع زهر تاذعلا هذه نأ كسي لتا ل دقيخ ىعللا ريصبف هقم نذللا يني

 واعملا تقولا موب ىلإ نيرظنملا نم كناف لاق نوثعبب موي ىلإ قرظنأف بر لاق ل ىلاعت هلوق

 اذه لاق نيصاخما مهنم كدابع الإ نيعمجأ مهني وغاأل و ضرألا ىف مهل نتيزأل ىتتي وغأ امم بر لاق

 (ميقتسم ىلع طارص
 : لئاسم ةيآلاىف

 ىلإ انوعلم امجر ىتتلعج اذإ : ريدقتلاو . مدقت امب قلعتم (قرظنأف) هلوق «ىلو ألا ةلأسملا)
 نال : ةمايقلا مايق تقوىلإ ةرخآلا نم سأيلا دنع ىلاعت هللا نم ءاقبالا بلطف ىنرظنأف . نيدلا موي

 نيرظنملا نم كناف) هلوقو « ةمايقلا موي وهوروشنلاو ثعبلا موي هنم دارها (نوثعبي موي ىلإ) هلوق

 توميال نأ هنم هضرغو . ةمايقلاو ثعبلا موي ىلإ رظنتسا سيملإ نأ ملعا (مولعملا تقولا موي ىلإ

 هنم مزلي دئنيخ ؛ دحأ تومبال ةمايقلامايق دعب نأ هرهاظو « ةمايقلا موي لبق تومبال ناك اذا هنآل

 تقولا موب ىلإ نيرظنملا نم كنإ) لاقو بولطملا اذه نع هعنم ىلاعت هنإ مث . ةتبلا تومبال نأ

 ةخفنلا تقو مولعملا تقولا موي نمدارملا نأ : اهدحأ : هوجو ىلع هنم دارملا ىف اوفلتخاو (مولعملا

 تومي نأ مواعملا نم نآل ؟ مولعملا تقولاب تقولا اذهىمساميإو ؛ قئالخلا لك تومب نيح لوألا

 ريغال ىلاعت هللاوهتق ولا كلذي ملاعلا نآل ءرسالا اذهب ىلاعت هللا هامس امنإ : ليقو . هيف قئالخلا لك

 : امناثو (ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ) لاقو (وه الإ امتول املجال ىبر دنع اهبلع امبإ) ىلاعت لاق اك

 هامس امئثإو (نوئعس موي ىلإ) هلوق وهو سيلبإ هركذ ىذلا وه مولعملا تقولا موي نم دارملا نأ

 . مولعملاك كلذ راص هنيعب هيلاراش اوهعاتل لإ نال ؟ مولعملا تقولا مويب ىلاعت



 ؛مب##  ةيآلا ءلاصلص نم هتقلخر شبل دجال نك أل لاقدىلاعت هلوق

 اذه نأ الإ  هلسر ضعب ناسل لع سيلبإ ىلإ باطخلا اذه لصوأ ىلاعت ل

 باطخ (هتقلخ) هلوقف (لاصاصنم هتةلخرشبل دجسالن ك أ ل) باوجلا ىف لاقسيلب | نأل ء فيعض

 سلب نو ةظساو' ريتف نتدلل] عم ملكت ىلاعت هللا نأ ىضتقي هرهاظو « ةبيغلا باطخال روضحلا

 مظعأ نم ةطساو ريغب ىلاعت هللا ةملاكم نأ عم اذه لقعي فيكو « ةطساو ريغب ىلاعت هللا عم ملكت

 نأ هنع باوجلال علو « مهسيئرو ةرفكلاس أرل هلوصح لقعي فيكف « بتارملا فرشأو بصاخملا

 ناك اذإ امأف « ماظعالاو مارك الا ليبسىلع ناكاذإ ايلاع ايصنم نوكت امنإ ىلاعت هللا ةملاكم

 اح مم لاصام نم هتقلخ رشبل دجسالل نك أ ل) هلوقو ٠ الف لالذالاو ةناهالا ليبس ىلع

 : ناثحم هيف (ناوئسم

 كالا حصيال : هانعمو « نلا دك ان (دجسال) هلوق ىف ماللا «لواأ ١/ ثحبلا ل

 ايناحور ناكو هو افيثك امسج هنوكب رعشي ارشب هنوك نأ مالكلا اذه ىنعم (ىتاثلا ثحبلا)

 « ةرشب هل فيثك ىنامسجر شبلا : لومي هناك . هجولا اذه نم لاحلاىف امهنيب ةاصاح ةقرفتلاف . افيطل

 نوكي فيك نودالاو . فيطللا ىناحورلانمالاح نودأ فيثكلاىامسجلاو « فيطا ناحورانأو

 ةياغ ىف لصالا اذهف «نونسم أمح نم دلوت لاصاص نم قولخم مدآ نأ اضيأو  ىلعألل ادوجسم

 بجوف مدآلصأنم فرشأس يلبإ لصأ ناكف ءرصانعلا فرشأىهو رانلاوه سيلب] لصأو ةءاندلا

 لوألا مالكلاف ؛نودالل دوجسلاب سصؤي نأ حبقي فرشآلاو « مدآ نم فرشأ سيلبإ نوكي نأ

 قاثلا مالكلاو لاخلا ف لصاح قرف وهو ؛ ةيناحورلاو ةيرتثبلا ببسي لصاحلا قرفلا لإ ةرامشا

 جرخاف لاق) ىلاعت هلوقو سيلبإ ةهبش عو#ب اذهف ؛ لصالاو رصنعلا بسحب لصاحلا قرفلاىلإ ةراشا

 لع اهنغباوج هنكلو ترسل لييس ىلع ةهبشلا كلت نع اباوج سيل اذهف (مجر كلناف اهنم

 صنلا ضراعزمو ؛ سايق سيلبإ هلاق ىذلاو « صن ىلاعت هللا هلاق ىذلا نأ هريرقتو . هيبنتلا ليبس
 هلوقو « فارعألا ةروسىف ىصقتسم هانركذىنعملا اذهىف مالكلا مامتو . انوعلمامجر ناك سايقلاب

 مامنو٠ ةئالملا ةممز نم ليقو « تاوم.لا نم ليقو « ندع ةنج نم دارملا لبق ( اهنم جرخاف)

 مويىلإ ةنعللا كيلع نإو 00- رعألا ةروس ىف هركذ قبس دق ىجرلا ريسفت عم مالكلا اذه

 (نيدلامويكلام) لدم مهلامعأب د دابعلا ىزاج ثيح ءازجلا موي ديرب سابع نا لاق (نيدلا

 دنعو « ةمايق 00 ادحال نعللا نأ , رعشي اذهف ةياغلا اسال 000

 سانلا اهركذي ةناخفعأ ةمايقلا 5127 ديالا هس دارا ؛ ا



 ةيآلا «نيدجاسلا عم نوكت الأ كلام سيلبإاب , لاقد ىلاعت هلوق ١

 تيوس اذافإ : ىاثلاو ١" ةارشلا ةقلخلاو ةيناسذالا ةروصلاب 0 كيو اذا للا نالوق

 (جادشمأ ةفطن نم ناسنالا انقلخ انإ ) ىلاعت لاق ه جاشمألا بسانتو عئابطلا لادتعاب هندب ءازجأ

 فيواجتىف حيرلا ءارجا خفنلا نأ : لوألا : ثحابم هيفف (ىحورنم هيف تخفنورإل هلوق أمأأو

 نأ الإ خفتلاب اهفصو حص امل الإو ؛ حيرلا ىه حورلا نإ ةهساطفللا اذه ماطر ١ ا مسج

 هللا فاضأ امنإو (ىبر سمأ نم حورلا لق) ىلاعت هلوق ىف ءىجيس حورلا ةقيقح ىف لماكلا ثحبلا

 :اهدحأ ثحايم هيف (نيدجاس هل اوءقف) هلوقو . ادا ل هل مدآ حور هنأحيس

 مدقت دق ثحبلا اذهو : دوجسلا كلذل ةلبقلاك مدآ ناكوأ ةَقيقحلا ىف مدآل ناك دوجسلا كلذ نأ

 تاوكسلا كتاف لك مه مالسلا هيلع مدآل دوجسلاب نيرومأملا نأ : اهيناثو . ةرقبلا ةروس ىف هركذ

 نيرومأم اوناك ةكمالملا رباكأ نإ : لاقي نأ زوجي ال نم سانلا نم . ضرآلا ةكتالموأ مهضعب وأ

 ةفص ىف (فارعألا) ةروس رخآ ىف ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو « مالسلا هيلع مدال دوجسلاب

 هلو) هلوةف (نودجسي هلو هنوحبسيو هتدابع نع نوربكتسي ال كبر دنع نيذلا نإ) ةكئالملا

 ندجاس مهنوك ىفاني كلذو ىلاعت هللالإ نودجسيال مهنأ ىلع لدي كلذو .رصحلا ديفي ( نودجسي

 هلا 29 ىلاعت هلوق نإ : لاقي نأ بابلا ىفام ىصقأ ىلاعت هللا ريغ دحأل وأ  مالسلا هيلع مدال

 ىلاعت هنأ لع لدي ةيآلا رهاظ نأ : لا :و . ماعلا ىلع مدقم صاخلا نأ الإ « مومعلا ديفي 0

 تخفن وهتيوس اذاف) هلوق نآل ؛ هل اودجي نأ ة/الملا لع بجو مالسلا هيلع مدآىف حورلا خفن اك

 دجسف) هلوقو ىخارتلا نم عنمي كلذو بيقعتلا ءافب روك ذم (نيدجاس هل اوءَمْف ىحور نم هيف

 كل شمر داك ور دعك و 1 (هرععا مك هلوق هيويبسو ليلخلا لاق (نوءمجأ مهلك كئالملا

 لاز (مهلك) لاق املف : مهضعب دجس نوكي نأ لمتحا ةكمالملا ادجسف لاق. ول : لاف ةبآلا هذه نع

 ةدحاوةعفد اودجس مهنأوهو .رخآلامتحاقب اذه دعب مث ءاودجس مرسأب مهنأ رهظفلامت>الا اذه

 .ةدحاو ةعفد اودجس لكلا نأ رهظ (نوءمجأ) لاق املف رخآ تقو ىف مهنم دحاو لكدجس وأ

 ةفرعم نيعمجأ نآل ءدوجأ هيوبيسو ليلخلا لوقو : لاق دربملا نع لوقلا اذه جاجزلا ىح املو

 اوفلتخاو  مدآل دوجسلاب ارومأم ناك سيلبإ نأ ىلع اوعمجأ (سيلبا الإ) هلوقو الاح نوكي الف

 ىبأ) هلوقو ةرقبلا ةروسىف ءاصقتسالاب ةلأسملا هذه تقبس دقو ؟ ال مأ ةكئالملا نم ناك له هنأ ىف

 هنع ربكتساو كلذ ىنأ : ليقف دجس اله :لاق الثا نأ هريدقتو فانئتسا (نيدجاسلا عم نوكي نأ

 نم دارملا نأ ىلع اوعمجأ مهنا معاف (نيدجاسلا عم نوكت الأ كلام سيلبإ اي لاق) هلوق امأ

 لاق اذه دنعف ؛ هعم ملكت ىلاعت هنأ ىضتقي اذهو سيلبإاي هل ىلاعت هللا لاق ىأ (سيلبإ اي لاق) هلوق



 كي ك2 3|71 655ه ا لل“

 ١/١ ةيآلا «ارشب قلاخ نإ ةحتااللا كبررلاو ا رونا عدلرلا

 ىو واما نم لأ ٌصأَص نمار قلاخفإ 5 ال كبَر لَم 6

 / 1 سس رشا رسل 3 وا هد سا238 تان 2 -

 0 ,1(5لا دجسف «؟45 نيدجاس هلا وعقف ىحور نم هيف تخفنو هتبوس اذان

 م أ 2+ قةعوو نوقع

 سيلبإ اي َلاَق مد نيدج 0 عم 0 00 دل الإ 7.١ َنوعمجأ مهلك
 ها هه # 5-722 7

 نم هنفلَح رب | دجسأل أ 36٠ نيا نيكل
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 كاع 00 مل ركنا 58 جرح كان قفرفرتل نونسُم ا نم كاك
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 «؟2ي6> ذل موي , لإ دعا

 ىلاعت هللاف « ةايخلا لوصح ناكمال اطرش تسيل اندنع ةينبلا نآل « رهاظ انيهذم ىلع اذه : انلق

 مسجلا ىف لقعلاو ةايحلا قلخ ىلع ارداق نوكي كلذكف « درفلارهوجلا ىف ملعلاو ةايحلا قاخ ىلع رداق

 ةياع ىف سمشلا نآل : لاق اهيف ةايخلا لوص- عنتمب بك اوكلا نأ ىلع مهضعب لدتساو « راحلا

 لبق نم هانقلخ نا+او) ىلاعت هلوقب هيلع هضقننف هيف ةايحلا لوصح عنتما كلذك ناكامو ةرارحلا

 . عامجالا بك اوكلا نع ةايحلا ىنن ىف دمتعملا لب (مومسلا ران نم

 هاوس اداف نونسم امح نم لاصلص نم اركب قلاع ىإ كت دالل كب لا ورإل ىلاعت هلوق

 عمن وكي نأ ىنأ سيلبا الإ نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسف نيدجاس هل اوعَمف ىحور نم هيف تخفنو

 لاصلص نم هتقلخرشبل دجساأل نك أ مل لاق نيدجاسلا عم نوكنت الأ كلام سيلبإاي لاق نيدجاسلا

 «نيدلا موي ىلإ ةنعللا كيلع نإو ميجر كلناف اهنم جرخاف لاق نونسم اح قم

 راتخن ار داقلا هلالا دوجو ىلع ه ركذب لدتساو لوألا ناسنالا ثودح ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 « درع و, ىأ هناف سليأ الز هوعاطأت هل دوجسلاب كيالملا ىآ ىلاست هنأ رهو ةنفار هدب 1.

 : لئاسم ةيآلا قو

 قاليو رشاب, افيثك اممج هنوك هنم دارملاف : ارشب هنوكح ريسفت ام (ىلوألا ةلأملا)

 لك نم دلجلا رهاظ ةرشبلاو « رشبلا ماسجأ نع 0 فاملل نورشاس ال نجلاو ةكئالملاو

 هيفف (هتيوس اذافإ هلوق امأو . هركذ مدقت دقف نونسم أح رم الاصلص هنوك امأو ناويح



 ةيآلا «لبق نم ءاسس واد ا 0 10

 أملا عمجاو ٠ ندر ةأجلا للا لاه انكار , تراقتا انام ا 00

 : لاوقأ هيف (نونسم) هلوقو 6 نزوب ةأح نورثك الاو ةديبعو أ لاقو . نتنملا 00 0

 نس لاقي مثيهلاوبأ لاق ريغتم ىأ (نونسم) هلوق ىف لوقي ورمعابأ تعمسا تيكسلا نا لاق . لوألا

 كوكسحملانونسسملا : ىتاثلا . ريغتي لىأ (هنستيل) ىلاعت هلوقهيلع ليلدلاو : ريغت ىأ نون موهف .املا

 ىمسو نئسلا هل لاقي امهنيب نم جرخي ىذلاو « هيلع هتككح اذإ رجحلا تننس نم ذوخأم وهو

 عوضوم "أ نم ذوخأم ظفللا اذه : جاجزلا لاق : ثلاثلاو . هيلع نسي ديدحلا نآل انسم نسمملا

 « بوبصملا نونلا : ةديبعويأ لاق : عبارلا . ريغت دقف كلذك ناك ىتم هنأل قيرطلا ننس ىلع

 هر (إع نردعملا نإراسالا 1 كاف ؛ ناماخلا ان ةيع را لع ءاذملا 52 لاه ةفصلا و ناملاو

 0 لن لانو ملا: لاق هنأ نابع نر نع يور ني داطلا ا هيو و مرو هولا ةنسوم. :لاثمإل

 اود نوكف : ارا لع ظشتاو ليسا اطر ناك اذا 2 هلع 5 لروق لا درةناا ذو

 وقم ها

 سابع نبا نع ءاطع لاف ؟ وه نم ناجلا نأ ىف اوفلتخاف (هانقلخ ناجلاو)) ىلاعآ هلوق امأ

 بأ ود ناجلا : ىرخأ ةياور ىف سابع نبا لاقو . ةداتقو لتاقهو نسما لوق وهو ؛ سيلبإ ديري

 ؟ ةليشلا اذا[ نيكل ع 5 انعالا نع ةيراوتل اناج ىو نراك الا كوق وو نذل

 اناللاف ا ا يلا دأ و علا نل كااوقأ نع راعلا هللا ىف ناكل ىضماوب «هفار عطب قرارت نينجا

 ىذلا لعافلاباب نم نوكي وأ.« مدآ ىبنيعأ نع هسفن رتسيهنآل اناج ىعس هنأ لمتح انهه روكذملا

 لاقف نا ىف اوفلتخاو «٠ ةيضار ةشيغو قفادا ءامزو ضان وا ننال قا: لاقي 5 .٠ لوعفملا هب دارب

 انمؤم مهنم ناك نم لكف « نجلا نم مسق نيطايشلانأ حصالاو : نيطايشلا ريغ سنج مهنإ : مهضعب

 : كإذ ةمص ىلع ليلدلاو « مسالا اذهب ىمسي ارفاك مهنم ناك رم لكو ؛ ناطيششلاب ىمسيال هناف

 نم هاتقلخ) ىاعت هلوقو « نجلا نم ناك كلذك ناك نم لكف « راتتسالا نم قتشم نجلا ظفل نأ

 : ةغللا ىف مومسلا ىنعم (مومسلا ران نم) هلوقو « مدآ قاخ لبق نم ديرب : سابع نبا لاق (لبق

 كراوأَو حفل الو ران اف ةراحلا حيرلاف اذه ىلعو « ليللاب نوكتت دقو راهلاب نوكت ةراحلا حيرلا

 ىهو « ندبلا ماسم ىف لخدت اهفطاب امنأل اموعم تيم : ليق . منهج حفل انآ كلا ف ةررام لغ

 هزل ةررسم نإ] لاق ١ هنطاب راخو هقارع اهنم زر ناسنالا دلج قف نوكت ىلا ةلفخلا'ؤزخلا

 . ةيآلا هذه التو ناجلا اهم هللا قلخ ىتلا مومسلا نم أزج نيعبس نم ءزج مومسلا

 ؟ رانلا نم ناجلا قلخ لقعي فيك : لبق ناف



 ١/8 ةبآلا «نودسم أمح نم لاصلص نم ناسنالا انقلخ دقلو» ىلاعت هلوق

 تي اذاو ؛ اهلل وأال ثداوح دوجوب لوآلاعنتمي هنأ ةعطاقلا لئالدلاب تبث( ةيناثلا ةلأسملا )ل

 نمدب الف كلذك ناك اذاو 4 ثداوحلا لرأ وه كا ثداح لل ثداوحلا ءاهتنأ بوجو رهظ اذه

 نوبآلا :مقولخي ريغ لوألا ناسنالا كلذفكلذك ناك اذاو « سانالوأوه ناسنإىلا سانلا ءاهتنا

 ناسنالاك لذ ىلا ةراشإ ( ناسالا انةلخ دقلو) هلوقف . ىلاعت هللا ةردقب ةلاال اقولخم نوكش

 نع ةعمسشلا بتكا َْق لقنو » مالسلا هيلع مدآ وه هنم دارا نأ ىلع اوعجأ نورسفللاو 8 لولا

 رثك أ وأ مدآ فلأفلأ انوبأ وه ىذلا مدآ لبق ىضقنا دق : لاق هنأ مالسلا هيلع رقابلا ىلع نب دمي

 ه لوأ ناسنإ ىلءاهتنالا نم دب الف ء ناك فيك سأل لب ملاعلا ثودح ىف حدقيال اذه : لوقأو

 . عمسلا ةهج نمالإ هتابثإ ىلا قيرط الف : مدآ انوبأ وه ناسذالا كلذ نأ اماو . سانلا لوأ

 اقولخم نوكي ماسجالا نم هريغو مالسلا هيلع مدآ نأب عطقلا بجوف ؛ ثدحم ىسجلا نأ ٍلعاو

 نأ ىلع (بارت نم هقلخ مدآ لثمك هللا دنعىسيع لثم نإ) ىلاعت هلوق لد اضيأو « ضح مدع نع
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 نم ارشب قااخ ىنإ) هلوق ىهو  نيطلا نم قولخم هنأ لع ىرخأ ةيآ تلدو « بارت نم قولخم مدآ
 هنأ برقالاو «نونسم أمح نم لاصلص نم قولخم مالسلا هيلع مدآ نأ ةيآلا هذه ىف ءاجو (نيط

 هنأ كش الو , راخفلاك لاصلص نم مث نونسم أمح نم مث نيط نم مث بارت نم الوأ هقلخ ىلاعت

 هقلخ امنإو : ءادتبا هقلخ ىلع رداق وه لب ؛ ناك ماسجاللا نم سنج ىأ نم هقلخ ىلع رداق ىلاعت

 قلخ نال ؛ نجلا ةحاصمومبتحاصمو ةكبالملا ةلالدنم هيف املوأ ةئيشملا ضحي امإ هجولا اذه ىلع

 .” هيلو ملكش نيا رعلا قلخ نو عا نرمأللا هذه نم كارت

 ريغ وهو لصلصي ىذلا سبايلا نيطلا لاصلصلا لبق : نالوق لاصلصلا ىف 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 اعيجرت هيف تموت اذأو ؛ ليلصوهف ادمهتوص ىف تمهوت اذا : اولاق . راخف وهفخبط اذاو ؛ خوبطم

 سمسشلا ىف هكرتو هرودف نيط نم مالسلا هيلع مدآ ىلاعت هللا قلخ : نورسفملا لاق . ةلصلص وهف

 ىلإ هيشي روصلا نم اًئيمش اورب و ؛ هب دار بام د> أ ىرديالو فرخ اكالاصلص راصف : ةنس نيعب رأ

 تناكف فخ ناسنالا ةروص ىلع نيط نم مدآ قلخ ىلاعت هنأ مالكلا ةقيقحو . حورلاهيف خفن نأ

 . الاصاص ىلاعت هللا هامس كلذلف ةلصلص هل عم هب ترم اذإ حيرلا

 لوقلا اذهو ؛ ريغتو نتن اذإ لصاومحللا لص ملونه نتنملا ود لاصاصلا «ىناثلا لوقلاو)

 ريغتلاو نتنلا لعل دب انونسم 5 هلك 00 لاصلص نم) لاق ىلاعت 0 فيعض ىدنع

 هنوك نوكحي نأ بجوف نوذسملا ألا نم دلوت امنإ لاصلصلا اذه نأ ىلع لدي ةيآلا رهاظو

 هنوك نيب قبب ل ريغتلاو نقناانع ةرابعالاصاص هنوك ناكولو « انونسم أمح هنوكل ًارراغم الاصلص



 ةيآلا «نونسم 5 1 لاصاص تم. ناَسِن الأ ءانقلخ اخ دقلو» ىلاعتدلرق 2

 ما ناكل ار نوُنسُم 1 نم ل اهاف نم :م ناسنالا مما 50

 00 م ليلا "1 ليم 1 7
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 نرخ املا و ا ةالضلا,لهأ نم ل واللا افصلا نيمدقتسملابادارأ : ىاثلا . هللا ةعاظ نع نيفلختملا

 سانلا محدزاف ؛ ةالصلا ىف لوألا فصلا ىف بغر ملسو هيلع هللا لص هال طورت رخ الا فصلا

 كاحضلا لاق : تلاثلا . مهتاين ردق ىلع مه.زجن نأ : ىنغملاو : ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ؛ هيلع

 هن تاكا ىنأ ةياور ىف سابع نبا لاق : عبارلا . لاتقلا فصو ىف ىنعي : لتاقمو

 نورخآو اهوريالثللوآلا فصلاىلإ نومدقتي موق ناكو ملسو هيلع هللا لص هللال وسر فاخ ىلصت

 هذه ىلاعت هللالزنأف مهطابآ تحتنم اورظنيل مه.ديأ اوفاج اومكر اذإواهوريل نورخأتيو نوفلختي

 ملا منومدقتسملاليقو . ءايحألا نورخ أّسملاو . تاوماألا # نومدقتسملا ليق : سداخلا . ةيآلا

 قلخ نم نومدقتسملا : ةمركحع لاقو ؛ سو هيلع هللا لص دم ةمأ مه نر داتا .كفلانلا

 . قلخي مل نم نورخاتسملاو

 مكنم نيمدقتسملا انيلع دقلو) هلوقب هعبتأ (تيمنو ىحن نحنل انإو ) لاق امل ىلاسعت هنأ لعاو

 ىلاعت هيلع هيف لخديف . ملاو-أ نم ءىث هللا ىلع ىفخيال هنأ ىلع اهيبنت (نيرخأتسملا انملع دقلو

 ىغيفيالو . تاريخلاو تاعاطلاعاونأ ف مرخأتو مهمدقتبو .دوجولاو ثودحلا ف هرخأتو مهمدقت

 "هلا نود هلاع لا نك نأ

 ةمايقلاو ثعبلاو رشنلاو رشحلا نأ ىلع هيبنتلا هنمدارملاف « مرشحي وه كبر نإو) هلوق امأو

 كات اف لع رقرلاو يقل تو و ىضتفت ةكشلا نأ : هانم, ( ملع مكح هنإ) هلوقو بجاو أ

 . مالسلا هيلع,سنو» ةروس لوأ ىف ةريثكتلا لئالدلاب

 لبق نم هانقلخ نراجلاو نوئسم أمح نم لاصلص نم نا.نالا انقلخ دقلو ل ىلاعت هلوق

 ( مومسلا نان نم

 : لراس .ةي الاد 3:

 امل ىلاعت هناف ديحوتلا لئالد نم عباسلا عونلا وه اذه نأ عا « ىلوآلا ةلأسملا إل

 ناسنالا قيلختب لالدتسالاب هفدرأ .ةمدقتملا ةيآلا ىف ديحوتلا ةع لع تاناويحلا قيلختب لدتسا

 . بولطملا اذه ىلع



 ا١ا// ةيالا«تيمعو 8 نحنل اناود لاا هرق

 سو: 2 هع 2 ثا ا

 منمَنيمدقتسملا انياعدملو 6« َنوُتداَولا ٠«كغنو تيخو وح ن حل انإو

0 
 همر ىرت مرت رم اسر لس يكس هي ه- هام 06 س6 سس تن

 «؟ 5م يمت مع ل ا راح تياصرتصلا

 227 دبل ل وقك قم قسأ ى اولق ارو ل اقم

 لابجلا للق نم بيسلا طحن ديعب ىنم هبوصو لوف

 لاله نم لئابقلاو اريث قسأو دحن ىب ىوق قس

 نويصخب مثدالبل ايقس مهقزر ديري نكلو مهشاطع ىوريام هب ديري سيل ىوق تس : هلوقف

 لاقي الف ةيقسلا ايقس امأو ٠ هب نويصختام مهريغلو شاطعلا ىوربام هموقل لأسي نأ ديعب و . اهب

 : ةمرلا'ذ.لوق امأ و « هاقسأ ايف

 هةعالفو .ةراجحا نملك ب يدا دك نشا

 ءالا كلذ هب ىنعي (نينزاخي هل متن امو) هلوقو هللا هاقس لوقأو . ءاقسلاب هل وعدأ هيقسأ ىبعف

 . نيظفاحي هل متسل ىنعي ءامملا نم لدتلا

 الع دعلَو مكنم نيمدقتسملا انماع دقلو نوثراولا نحتو تيمبو ىحن نحنل انإورإ ىلاعت هلوق

 4« ميلع ميكح هنإ مرشح وه كبر نإو نيرخأتسملا
 ةتامالاو ءايحالالوصحب لالدتسالا وهو ديحوتلا لئالد نم سداسلا عونلا وه اذه نأ ملعا

 راتخلا رداقلا هلالا دوجو ىلع تاناورحلا هذهل

 ءايحإ نيب كرتشملا ردقلا ىلع هلمح نم مهنم : نالوق هيفف («تيمتو ىحن نحنل انإو إل هلوق نأ
 املو ناويجلاءايحاب هصيصخت بج وفزاجمءايحالاب تابنلافصو : لوقي نممهنموناويحلاو تابنلا
 ناوحلل ةايحخلا لوصح ناك هناحبس قحلل الا ة املا قلخ ىلع ةردق ال هنأ ةيلقعلا لئالدلاب تبث

 ةردقال ىأرصحلا ديفي (تيمنو ىحن نحنل انإو) هلوقو « راتخلا لعافلا هلالا دوجو ىلعاعطاق اليلد

 , قئالخلا عيمج تام اذا هنا : هانعم (نوئراولا نحنو) هلوقو ءانل الإ ةتامالا ىلعالو ءايحالا ىلع
 . هدحو تاكوامملا لكل كلاملا قحلا قابلا وه هللا نوكيو هتوم دنع دحأ لك كلم لوزي ذئنيخ

 . هجولا اذه نم اثراو ناكف ثرالاب اهبش اذه ناكف

 نبا لاق : لوألا : هوجو هيفف (نيرخأتسملا انملع دقلو مكنم نيمدقت.ملا انملع دقلول هلوق امأو

 ديرب نيرخأتسملاو ىلاعت هللا ةعاط لهأ ديري نيمدقتملا : ءاطع ةياور ىف امهنع هللا ىضر سابع

 و حرش كارو



 يالا 21 ايقسسأع ايل املا نيب انكي افا لات هلوق ١

 فيس وذو عر وذ ىأ , فئاسو ارو ؛نزو وذ ىأ ؛«نزاو مهرد : لاقي اكوهو ةبسنلا اهانعم

 اذهو حاقللا تاذ ىنعمب . حقاللا حمصي نأ بحي ناكهنال ,'نغمم سيل باوجلا اذه : ىدحاولا لاق

 حصف ةحقالا ىلإ ةبسن هلف ةحقللا هريغ دافأ نمو « ةحقللا ىلإ بو..ةملاوه حقاللا نآل « ءىشب سيل

 ؛ ملعأ هللا باول! اذه

 : نيقي رطب هريرقتو حفال اهسفن ىف حيرلا نأ باوجلا ىف « ثلاثلا هج ولاوإل

 لسري ىذلا وهو) هناحبس هلوق هيلع ليلدلاو « باحسال ةلصاح حيرلا نأ (لوآلا قيرطاا)

 عبرلا نوكست ىنعملا اذه ىلعف تلمح ىأ (الاقث اباحس تلقأ اذإ ىتح هتمحر ىدي نيب ارشب حايرلا

 اكو كالا رف ةلماح اهنأ ىعم . ةحفال

 اهل ليق اك : ريخلاب تنأ اذإ تحفل حيرال لاقي نأ زو : جاجزلا لاق «ىناثلا قيرطلاو ١

 نوم.شي دكنأ ادلو تجتن دقو برحلا تحقل دق : برعلا لوقت اماذهو « ريخلاب تأت مل اذإ ميقع

 ٍإ ملعأ هللا انه ادكف ةقانلا هزمح اع رشلا كو رح نق هيلع لمتظتاه

 « ببس نم هل دبال اكرحتم نكي مل نأ دعب ءاوهلا ةكرحو كرحتم ءاوه حيرلا (ةيناثلا ةلأ لا )

 ماودب ءاوملا ةكرح تمادل الاو « هتاذ مزاول نه ائيش الو ءاوه هنو" سفن سيل ببسلا كلذو

 ىتلا لاوحالاو « راتخلا لعافلا كيرحتب كرحتي هنإ :لاقي نأ الإ قبب ملف « لاحت كلذو هتاذ

 ارارم باتكحلا اذه ىف اهانيكح دق حيرلا ثودح دنع ءاوهلا ةكرح ببس ىف ةفسالفاا اهركذت

 اهكرحم نوكي نأ قف « حايرلا ثودحل ايبس اهنم ءىش نوكي نأ نكمي ال هنأ انيبو . اهانلطبأف

 . هناحيس هللأ وه

 : لوآلا : ثحابم هيفف «نينزاخ هل متنأ امو هونك انيقسأف ءام ءامسلا نم انلزنأ وال هلوق امأو

 كاقتلا 06 لوني هلإ لاقي نأ ر دقت و ؟ تاحسا| ءام نم ل وأ ءامسلا نم لون لهرطملا ءانأ

 هك د !افارطللا ثودح ىف بيسلا سيلا هنأ .: اهناث و ؟ ءاسلا ظفل تاحسلا لعا هللا قاطأ تنك

 داشلاا ل1 ناسحألا ضّرَدلا ضراألا للا باحسلا نم هلزني راتخلا لعافلا نأ هنف:تيسلا لب ةفسالفلا

 ءامسلانمو ماعناألا نوطب ىف ناكام لكل برعلا لوقت : ىرهزألا لاق (هورك انيقسأف) انهه لاق اك

 اولاق . هيقسل ايقسلا تناك اذاف « قسم اهنم هل تلعجو ؛هل ابرشش هتلعج ىأ . هتيقسأ ىرحب رمن وأ

 اورقف (هنوطبىف امم ؟كيقسن) هلوقفف ءارقلا فالتخا اذه دك وب ىذلاو . هاقسأ اولوي لو ؛ هاقس

 (نيقسي و ىمعطي وه ىذلاو) هاوق ىو (ارومطابارش ممر مهاقسو) هلوق ىف أوفلتخي مو « نيتغللاب

 هانلعج ىأ (هوركانيقسأف) هلوقو هل ابرش هتلعج ىأ  ارهن هتيقسأو ىور ىتح هتيقس : ىلع وبأ لاق



 ١ ةيآلاعحقاول حايرلا انلسراو»ىلاعتهلوق

 ىلاعتهل وق نال لاق ءىث مودعملانأ تابثإ ىف ةيآلا هذه ةلزتعملا ضعب كسمن (ةيناثلاةلأسملا)

 نئازخلا كلت نوكت نأو : نئازخ ءايشالا عيمج نوكي نأ ىضتقي (هنئازخ اندنعالإ ءىث نم نإو)

 كلت ىه ىلاعت هللا دنع ةدوجوملا نئازخلا كلت نم دارملا نوكي نأ زئاج الو « ىلاعت هللا دنع ةلصاخ

 (مولعم ردقب الإ هلزنن امو) ىلاعت هلوق نم دارملا نأ انيب انال « ةدوجوم اهنأ ثيح نم تادوجوملا

 هللا دنع نءازخلا كلت لوصح نوكي نأ ىضتتقي اذهو , نووكتلاو ءاشثنالاو عادبالاو ثادحالا

 تاوذلا كلت نأ دارملا نوكي نأ بجو اذه لطب اذإو « دوجولا ىف اطوخدو اهثودح ىلع امدقتم

 قئاتح نأ في ندا امن ناك انآ دع لات تا دتع ةررقسم تاك تاساسلا راش

 . دوجولا ىلا مدعلا نم أهضعإ جرخأ ىأ اهضعب لزنأ ىلاعت هنإ م تايهامو

 ليثعلا ليبس ىلع انهه درو امنإ نئارخلا ظفل نأ كشال.: هل وةب كلذ نع بيحب نأ لئاقلو

 اهنيوكتو ءايشألا كلتدا<إ ىلع ارداق ىلاعت هنوكدرجم هنم دارملا نوكي نأ زوحيال ملف « لييختلاو

 ةقيقدلا ثحابملاو ؛ لالدتسالا طقسي : ريدقتلا اذه ىلعو ؟ دوجولا ىلا مدعلا نم اهجارخإو

 . ملعأ هللاو « ةيقاب

 ؛ديحوتلا لئالد نم سماخلا عونااوه اذه نأ ملعاف (حقاول حايرلا انلسرأوإ) ىلاعت هلوقامأ

 : لئاسم هيفو

 : لاوقأ . حقاول اهنأب حايرلافصو ىف «ىلو ألا ةلأسملا))

 ةداتقو نسحلا لوق وهو ؛ باحسللو رجشلا حقاول حايرلا : سابع نبا لاق « لوألا لوقلا)
 كلذكف ؛ تلم اهف ءاملاّقلأ اذا لحفلا اهحقلأو ةقاناا تحقلل : موق نم اذه لصأو كاحضلاو

 حايرلا هللا ثعبي : ةيالا هذه ريسفت ىف دوعسم نبا لاق . باحسلل لحفلا ىرجب ةيراج حايرلا
 اذهف ةحقللا ردت اكهردي و باحسلا رصعي هنإ مث ء باحسلا ىف هجمتو ءاملا لمحتف باحسلا حقلتل

 .هورك د اف ندجفلا اهحافلا سقتامأو ناسا ايحاتلا 5

 ؟ ةحقلم ىهو (حقاول) لاق فيك : ليق ناف

 : هاخأى رب ليهسل د.شنأ و ةحقلم عمج قالمىبعمبانهه (حقاول) نأ ةديبعوبأ هيلابهذام : باوجلاو

 حتاوطلا هتحوط اذ تعشأو "ةعارض وذ سناب ديرب كسل

 نوديرب لفاب وهف تبنلا لقبأ برعلا لوقت : لاقف كلذ ىرابنألا نباررقو ؛ تاحواملا دارأ

 . حقلم نع ةرابع ؛ مقال دورو زاوج ىلع لدي اذهو لق.م وهف

 نال اهريغ تقحلأ ناو حقاول امل لاقي نأ زوجي : جاجزلا لاق باوجلا ىف (ىناثلا هجولاو)



 يالا «مولعم ردقبالإ هارانامؤاا لاعت هلوق ١

 نزخىذلا ناكملا 0 , ةنارخلا عمج نئارخلا : هلل رك راد لاقل مالا ةلأ

 ؛ ةنازخ ىف هزرحأ اذا هنزخم ءىثلا نرخ : لاقيو « نزاخلالمع اضيأ ةنارخاو ظفحت ىأ 00 هنف

 وه هنا كلذو ءرطملا وه (هنئازخ اندنع الإ ءىث نم نإو) هلوقب دارملا نأ ىلع نيرسفملا ةماعو

 شياعملا مهيطعي هنأ ىلاعتركذاسلف ؛. شوحولاورويطلا نم مثريغو مدآ ىنب شياعملو قازرألا ببسلا

 كنار هلرقو كدت و كج ل هرعأ ب ىأ : هدنعي شياعملا تيساوه ىدلارظملا كار نأ نب

 ريك أب ءاع مرام: مكحلا لاقو . ةيافكلا ردق ديري : هللا امهمحْر سابع نبا لاق (مولعم ردقب الإ

 هللا نأ نحن رجلا فب ناك اذه رر « نورا موق مرحبو موق رطمي هنكلو ء رخآ ماع نم ارطم

 . ءاش اك ءاششثيح ءاشي نم ىلا هفرصي هنأ ريغ « مولعم ردقب ماع لك رطملا لزني ىلاعت

 (مولعمردقب الإ هلزنن امو) ىلاعت هلوقناف « ىنعملا اذه ىلعلديال ةيآلا ظفل : لوقي نأ ِ الو

 ةيآلا ريسفت ناك كلذك ناك اذإو ءدحاو ردق ىلع ماوعاألا عيمج ىف هلزني ىلاعت هنأ ىلع لديال

 (هنئازخ اندنع الإ ءىث نمنإو) ىلاعت هلوق صيصخت : اضيأ لوقأو . ليلد ريغ نم اكحت ىنعملا اذهب

 دوجوملاوهو « ليلدلاهصخام الإ ءايشاألا عيج لوانني (ءىث نم نإو) هلوقنال « ضخم مكحت ر طملاب

 . ىلاعت هل ةرودقم ءايشاألا كلت نوك ىلا ةراشإ (هنئازخ اندنع الإ) هلوقو ؛ هتاذإ بجاولا محدقلا

 دوجولاىلإ مدعأأ نم ابجرخي ةكواممو ؛ هل ةرودقم تا ا عيمج نأ دارملا نأ هيفا رماإلا| لصاخو

 بحجب دوجولا ىلإ اهنم هجرخ ىذلا نآ'لإ هعاتم» 2 ةنارودقم تناك نإ ر لات ها لإ ان ف

 كنك ل ادع الإ ىف م كإور هلوقف لاح دود ولا ف هلاةناج الاه ل وخد نآإل اها تراك نأ

 لخديام لكذأ ىلا ةراشإ (مولعم ردقبالإ هلزنن امو) هلوقو ةيهانتم ريغ هتارودقم نوك لإ ةراشإ

 ثودحلاىف ًاصتخم ةلاحال ناك ًايهانتم دوجولاىلا اهنم جراخلا ناكىتمو : هانتم وهف دوجولا ف اهنم

 عم نيعم زيحب ا ناكو « هنع الدب هدعب أ تقولا كلذ لبق هلوص> زاوج عم ر اق د تقوب

 زو ناك هنأعم ؛ ةنيعم تافصب اصتخم ناكو  زيملا كلذ نعالدب زايحألا رئاس ىف هلوص»: زاوج

 ءايشالا كلت صاصتخا ناكك لذك ناكاذإو ؛ تافصلا كلت نع الدب تافصلا رئاسإوصح لقعلاف

 نوكي نأو دبال اهدادضأ نع الدب ةنيعملا تافصلاو « نيعملا زيحلاو نيعملا تقولا كلذب ةيهانتملا

 : ىنعملاو (مولعم ردقب الإ هلزنن امو) هلوق نم دارملا وه اذهو « ردقم ريدقتو صصخم صيصختب

 كلتب اهصاصتخا عنتمال ةزئاجلا لاوحألا كلتب ءايسثالا كلت صصخ ىذلا راتخلا رداقلا الول هنأ

 مل لزنأو) ىلاعت هلوةك عادبالاو ءاشنالاو ثادحالا لازنالا نم دارملاو « ةزئاجلا تافصلا
 . ملعأهللاو(ديدحلا انلزنأو) هلوقو (جاوزأ ةب امن ماعن آلا نو



 اوس ةبالا و نئازخ اندنع الإ ىث نم نإو» ىلاعت هلوق

 ادار ١ مو لإ هلزتنامو هلئاز ربح اندنع الإ ءىَت ب 0

 349 نزاع أمر هوه انما و 7 هانز 3 حقاول حابر لا

 نممهنمو نيلجر ىلع ىشمب نه مهنمو هنطإ ىلع ىشعي نم مهنف 3 نم ةباد لك قلخ هللاو) ىلاعت هلوق

 ةباد نم امو) لاق ثيح هللا ىلع اقزر باودلا عيل تبثأ ىلاعت هنأ : ىناثلاو (عنرأ ىلع ىثمب

 نم اهقازرأ باطت ةجاحلا دنع اهنأاكف (ابعدوتسمو اهرقتسم لعيو اهقزر هللا ىلع الإ ضرألا ىف

 لاف'نأ ىزت الا ؛ لقتي نم ةكيسر اع ١ د دعم ملف « ةهجلا هذه نم لقعي نمب ةيبش تراصف اهقلاخ

 (ىل ودع م-مناف) مانصألا ىف لاقو « ءالقعلا عمج ةغيصب اهركذف (.كنك اسم اولخدا للا امأ اي

 طلاو شح-ولا ىلع ءالقعلاب ةصتخلا ةظفللا قالطإ دعبيال انهه اذكف (نوحبسي كلفىف لك) لاقو

 لابجلاو ةيدوألا ىف هايملا تلق هنأ تاياكحلا ضعي ىف تعمسو ةبجلا هذهنم ءالقعلاب ةبيش اهنؤكتل

 ءامسلا ىلإ هسأر ًاعفار شحولا ضعب ىأرهنأ مهضعب نع يخل ماوعألا نم ماع ىف رحلا دتشاو

 . اهنم ةيدوآلا تاللتما ثيحن ترطمأو تلبقأ دق مويغلا تيأرف : لاق هشطع دادتشا دنع

 شحولا ىلعو « ديبعلاو ءامالا ىلع (نيقزارب هل متسانمو) هلوق لمح انأ (ثلاثلا لاتجالاو إل

 . مهريغىلع ءالقعلا بناجل ابيلغت نم ةغيص اهيلعقاطأ امنإو : ريطلاو

 ريمضلا ىلع افطع ارورجي نوكي نأ زو ال (نيقزارب هل متسل نمو) هلوق «ةيناثلا ةلأسملا)

 ضفاخلا ةداعابالإ ديزو كنم تذخأ لاقيال ءرورجما ريمضلا ىلع فطعيال هنال ؛ 5ل ىف رورجما

 (حون نمو كنمو مهقاثيم نييبنلا نم انذخأ ذإو) ىلاعت هلوقك

 هذهانركذ دقو ضفخلاب (ماحرألاو هب نولءاست) أرق نم ةءارق ىلع زئاج ىنعملا اذه نأ لعاو

 . معأ هتلاو . كلانه ةلأسملا

 مقاول حايرلا اناسرأو مولعم ردقب الإ هلزنن امو هنئازخ اندنع الإ ءىث نم نإوإ ىلاعت هلوق

 نين زاخهل متن امو هوك اننقسأف'ءام ءايسلا نقاتل

 وهامركذي هعبتأ شياعم ايف لعجو نوزوم ءىث لك ضرآلاىف تبنأ هنأن يب امل ىلاعتهنأ ملعا

 (هنئازخ اتدنعالإ ءىث نم نإو) لاقف كلذل ببسلاك

 ءديحوتلا ريرقت ىلع ةروسلا هذه ىف ةروكذملا لئالدلا نم 4 عبارلا عونلا وه انهو

 : لكاس آلا فو



 ةيآلا «نيقزا 0 هلا مدس ] نهود ىلاعت هلوق 1/١

 11 ارا ارا راك |: كك ركتلاو ”قاطسفلا'ريثأت نمو" « كلذك" ءاوالاو ءاحلا نمو

 تاينلاو نداعملا دلو تت مل هنع ناصقنلا وأ « صوصخللا ردقلا كلذ ىلع ةدايزلا لوصح انردق ولو
 اهنزو نلاعت هنااكف هتك>و ةبلعو.هتردقب صوضخم هجو ىلع اهردق ىلاعتو هناحبس هللا ناويحلاو

 . عاونالا هذه تلصح ىت> ةمك-حلا نازيمب

 ىأ تاكرملا نوزوم نالف : نولوقي فرعلا لهأ نأ ظفللا اذهريسفت ىف «ثلاثلا هجولاوإل

 نع اديعب انسح ابسانتم ناكاذا نوزوم مالك مالكلا اذهو « ةكحلل ةقباطم ةنسح ةبسانتم تاكرح

 نوررولبا | ظفلال كاف نه ءتاججاب و لقعلاو ةئكملا نازي نوؤؤم,هنأ هنمدازرلا ناكف.فختسلاو وللا

 دنع هيلع موك اا (نوزو» ءىثلك نم اف انتنأو) هاوقف «قيناتتلا و نلملا نع هءانك

 .ةكلصلا ةفباطمر ةفاطللاو نسحلاب ةملسلا ل وعلا

 نداعملا : ناعون ضرألا نم تبني ىذلا ءىثلا نأ ظفللا اذه ريسفت ىف 4« عبارلا هج ولاد

 تاجازلاو حالمألاو راج>اللاو ةعيسلا داما ىهو ةنوزود أهرس أ ىهف نداعملا 01 تاننلاو

 رثك آلاف هكاوفلا كلذكو « نزوت بورحلا نآل « نزولا ىلا اهتبقاع عجريف تابنلا امأو ؛ اهريغو

 : ناتل أسم هيف (شياعم اف 5ك انلعجو) ىلاعت هلوقو . ملعأ هللاو

 هل متسل "مو) هلوقو فارعالا ةروس ىف شياعملا ىف مالكلا انركذ (ىلو الا ةلأسملا)
 : نالوق هيف (نيقزارب

 نمو شياعم اهيف مكل انلعجو : ريدقتلاو ؛ مكل لح ىلع فوطعم هنأ «لوآلا لوقلاإب

 . نيقزا رب هل متل

 هل متسل ندو شياعم مكل انلعجو : ريدقتلاو (شراعم) هلوق ىلع فطع هل 4ىناثاا لوقلاو ١

 : ةثالث تالامتحا هيفف لولا اذه ىلعو « نيقزارب

 نمو) هلوق نم دارملا نوكي نأ بجوف ءالّمعلاب ةصتخم «نم» ةملكنأ «لوالا لامتحالال

 نونطي سانلا نأ مالكلا ريرقتو ؛ديبعلاو مدخلاو كيلاملاو لايعلا مثو ءالقعلا (نيقزارب هل متسل

 قزربي قازرلا وه هللا ناف أطخخ كلذو « ديبعلاو مدخلاو لايعلا نوقزري نيذلا مهنأ 2

 ةوقلا طعأو « ةبرشألاو ةمعطاللا قاخ ىلاعت هنأ الول هناف كلاملاو كوامملاو « مودخملاو مداخلا

 : قزر دحال لصحب مل الإ و « ةمضاحلاو ةيذاغلا

 ريطلاو ش>ولا(نيقزارب هل تسل نمو) هلوقب دارملا : لاقىكاا لوقوهو «ىناثلا لاهتحالاو

 ؟ لقعي يفذطلع لما ةنيبشانآ ط لررأللا ذهب سيرا فك ل اق ناف

 هيلع ليلدلاو 2 ءالقعلا ريغ َّق تدم دق نم ةعيص نأ 9 لوألا: : نيهجو ند هع باوجلا : - انإو



 -.بحدص

 ١/١ ةيآللا «شياعم اهيف كل انلعجو» ىلاعت هلوق

 : : ناهجو هريسفت فو ( ب دبع نأ اور ضرالا ف

 كاهلهأب تلام ءاملا لع ضرألاىلاعت هللا طسب امل ؛ سابع نبا لاق لوألا هجولاإ

 ..اهلفأ ليم ةلكل لاقثلا لاذلب لاشك هلا اها

 ذي لابجلا اهف قلخن اهلهأي تلافف لابخلا نودب ضراللا قاخ لاعت هنإ نولوقتأ : لق ناف

 اعم.لاملاو.ضراللا قلخ هللا نإ تواوكتوأ كلذ

 اهقلخ ىلاعت هنأ دارملا 0 نأ زوجي (ىساور اف انيقلأو) هلوق ريسفت ىف «ىناثلا هجولاوإل

 ةميقتسملا ةداجلا نعسانلا ليمتالفمالعألاك اهمال اهبحاونو ضرالا قرط لبع سانلل ةلالد نوكتل

 لاهت>الا رهاظ هجولا اذهو لالضلا ىف نوءعقيالو

 ءىثش لك نم اهف انتبنأو) ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ىف ةروكذملا لئالدلا نم (ثلاثلا عونلاإ)

 : ناثحب هيفو (نوزوم

 نأو ضرألاىلإ اعجار نوكي نأ لمتحي (اهذف انتبنأو) هلوق ىف ريمضلا نأ (لواآلا ثحبااإ)

 اهم عفتنملا تابنلا عاونأ نآل ىلوأ ضراللا ىلإ هعوجر نأ الإ ٠ ىماورلا لاخلا لإ اجار نركأ

 ريمضلا كلذ عوجر : لاق نم مهنمو « عفنلا ةليلقف ةيلبجلا ةكاوفلا امأف , ىضارالا ىف دلوتت امنا

 ةداعلاو.ىقرعلا ىف ةتوووملا ءاضالا و: لاجلا ى داره اما  ةرداخلا نأ, لوأ لات

 . تاينلا ال نداعملا ىه

 : هوجو هيفو نوزوملاب دارملا ىف اوفلتخا «ىناثلا ثحبلا 9

 هجولا اذ هو : ىضاقلا لاق . ةجاحلا ردقب ردقتم هنأ دارملا نوكي نأ «لوالا هجولاإل

 كلذ ضرآلا ىف ىلاعت تنيف هب نوعفتنيو سانلا هيلا جاتحي ىذلا رادقملا معي ىلاعت هنال ب رقأ

 نوكي تابنلاب رهظي ىذلا قزرلا كلذ نآل (شياعم ايف 5ك انلعجو) هلوقب هعبتأ كلذلو « رادقملا

 هيف ةراجتلاب عفتني نأ : ىناثلاو . هنيعب عافتنالاو لكلا بسحب : لوآلا : نيهجو نم محل ةشيعم

 ةفرعمةدارأل نزولا ظفا قالطا ناكف رادقملا ةفرعدارب اما نزولا : اولاق لولا اذبم نولئاقلاو

 1 ىتي كوز كاع ةلوقب اضيأ كلذادك اتيو : اولاق بيبملا لع بسلا مسا قالطا باب نم رادقملا

 ( مولعم ردقب الا هلزنن امو هنئازخ اندنع الا ءىش نم نإو) هلوقو ( رادقمب هدنع

 نداعملا قاخامإ ىلاعت لاو بابسألا ملاع ملاعلا اذه نأ ظفللا اذه ريسفتىف (ىاثلا هجولاوإ)

 صوصقخم رد ضراألا نم لصحي نأو دبالف «ىلاعلا اذه عّئابط بيكرت ةطساوب ناويحلاو تابنلاو



 ةيآلا«ىماوراهفانيقل واهات هدم ضال ود ىلاعت هلوق ل7
 رغم َءي هام سرك 6م هه  آ# 2- م

 «11:نوزوم»ىثلكنماهفا ناو ىماوراهف انيق 0 تان م داو

 ص 2

 مس زلوم يي 3 1

 «”» نيقزاربهل تسل 0 انماف لَ عج و

 نع نيطايشلا رعأ ىلاعت هللا نأب عطقن هتوبنب ملعلا دعب مث ٠ تارجعملا رئاسب 0 م هيلع

 عفدني قيرطلا اذهبو ازجعم بويغلا نع رابخالا ريصي كلذ دنعو ؛ قيرطلا اذم بيغلا فقلت

 ؛ لعأ هتلاو ةارردلا

 انلعجو نوزوم ءىش لكنم اهفف انتبنأو ىساور اهف انيَقلأو اهانددم ضرالاو ل ىلاعت هلوق

 «نيقزارب هل تسل نمو شياعم اهف مكل

 لئالدلا ركذب اهعبتأ . ديحوتلا ريرقت ىف ةيوامسلا لئالدلا حرش امل ىلاعت هنأ معا

 : عاونأ ىهو « ةيضرآألا

 ةءاثملا هو ىلع اهانطسب سابع نبا لاق (اهانددم ضرالاو) ىلاعت هلوق «لوالا عونلا)

 ؛ ةثالثلا تاهجلا ىف ادتع نوكي ىذلا وه مسجلاو , مسج ضرأألا نآل كلذو « رخآ لامتحا هيفو

 ةثالثلا تاهجلا هذه ىف ضرألا مدج ددمتف ”كاذكا" ناك اذا «نحنلاو ضارالاو لوطلا قو

 ةنف ناك كاذك ناك اذار : هانم نوكت نأ تحي ةناق مسج لك نأ ترث اكل ندم راد دنع

 © الود اسر هنعا طاش لاو ١ لوقت: هلع دايدزالا 5 عم نيعم رادقمب اصتخم ضرالا مسج

 كيرالا لوصَحا زارع عم ردقملا ردقلا كلذب ددعلا كلذ صاصتخا ناك كلذك ناك اذإو

 ردو 1 لدعم ا دقتاو دعا راجت نوكيا نأ "تحي كلذو !:!ارئاجا مار اصاطتخا' صقنأللاو

 . ىلاعتو هناحبس هللأ

 ؟ ةطيسب اهنأ ىلع (اهانددم ضرآلاو) هلوق لدي له : 0 ناف

 لك ن وكي ةميظعلا ةركلاو « ةمظعلا ةياغىف ةر ه0 2 ينل |

 نم هوركذام لاز كلذك ناك اذاو ؛ ىوتسملا حطسلاكىرت اهناف : اهيلا رظن اذا 0 ةريَغص ةعطق

 حوطس اهيلع لصحب دق هنأ عم اداتوأ اهامس (اد 5 انجل ورا لاغت 0 هلع للالا) ": "لاكمالا

 : انههاذكف ؛'ةيوتسم ةمنظع

 هو (ستاور انف انقل و) لاعت ةلآوق ةنآلا اذنه ىاةروكاذملا لثالدلا نم (ىناثلا عونلا)

 قلأو) ىلاعت هلوقك وهو . ىساور عملا عمجو « ةيسار عمجاو ؛ ىسار اهدحاو « تباوثلا لابجلا



 مث . ةراجحلاب ىدرلا ةغللا ف مجرلا ىنعم : لوقت مث داسفلا هننم ىشخك سسجتم نع انلزانم ظفحب

 حيبقلا لوةلاب ىر هنآل مشااو بسلا ًاضيأ مجرلاو ؛« ةراجحلاب مجرلاب هل ابيت مجر لتملل ليق

 اموجر اهانلعجو) هلوق هنمو ؛هب ىربام لكل مسأ مجرلاو , كنبسال ىأ (كنمجرآل) هلوق هنمو

 نظلا كلذب هيمري هنآل (بيغلاب امجر) هلوق هنمو ؛ نظلاب لوقلا مجرلاو « م ىنارم ىأ (نيطايشلل
 سابع نبالاق . هوجولا هذه لكب هورسف دق « مجرلا ناطيشلا هلوقو « درطلاو نعللا اضيأ مج 4

 راخأ نوعمتسيو ابتواخدي اوناكف « تاومسلا نع. بجخحت ال نيطابشلا تناك : اهنيتع هللا عَ

 « تاو ثالث نم اوعنم مالسلا هيلع ىسيع دلو املف ؛ ةنهكلا ىلا امنوقليف ةكئالملا نم بويغلا

 قارتسا دارأ اذإمهنم دحاولكف . اهلكت اومسلانم اوعنم ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر دلو الف

 ؛ ءانثتسالا ىلع انهه (الإ) ةظفل لمح نكميال (عمسلا قرتسا نم الإ) هلوقو . بادب ىر عمسلا

 نوعونم مهنأ الإ مهنمةظوفحم نوكنت نأ نم ءامسلا جرخال عمسلا قارتسا ىلع مهمادقإ نأ ليلدب

 نوكي نأب جوف : قيقحتلا ىلع ءانثتسا نوكي نأحصياالف ءاهنم برقلا نولواحبامنإو ؛ اهلوخد ند

 زئاجو : لاق . ريدقتلا اذه ىلع بصن (نم) عضوم : جاجزلا لاق . عمسلا قرتسا نه قنكلا# انف

 (عمسلا قرتسا نم الإ) هلوقف : سابع نبا لاق . نم الإ :ريدقتلاو « ضفخ عضوم ىف نوكي نأ

 ؛ هلتقي الو هقرحيف باهشلاب ىريف ولعي نيطاسثلا نم دراما نآل كلذو . ةريسيلا ةفطخلا ديرب

 نارعألا ةرروس ىف هانعم انك 5 (هعبتأف) هلوقو . ىراربلا فس انلا لضي الوغريصيف هليحيزم مهنمو

 ىعسي مث ؛ عطاس ران ةلعش باهشلاو « هقحلهانعم (ناطيشلا هعبتأف) هلوق ىفاروعاب نب معلب ةصق ىف

 : نانلا نايبشي قردرلا نم امين امل اعيبأ لجل اراهش نايملاو كباس 10

 امم ركذنو « نجلا ةروس ىفو كلملا ةروس ىف اهانركذ ةقيقد اثاحبأ عضوملا اذه ىف 8 معاو

 ناطيشلا دعصي نرأ ةلمجا ىف متزوج اذإ : لوقي نأ لئاقل نأ وهو « اد.حاو الاكشإ انهه

 بويغلا كلت قلتو لزنت اهنإ مك ؛ مهمع بويغلا رابخأ عمسل و ةكئالملاب طلتخيو تاومسلا ىلا

 بيغ لكن آل ازجعم هنوك نع تاييغملا نع رابخألا جرخي نأ بجو ريدقتلا اذه ىلعف ةنبكلا ىلع

 اليلد ازجعم هنوك نع جرخم ذئثيحو لاهتحالا اذه هيف ماق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هنع ربخي

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دلوم دعب كلذ نع اوزجي مهنأ ربخأ ىلاعت هللا نإ لاقيال ؛ قدصلا ىلع

 عطقلاو ءاقح ناآرَدلا نرك و ةلوسر د نو عطقلا دعبالإ هتايثإ نكم ال زجعلا اذه لوقن انال

 اذه لاطبإ دعب الإ تبثيال ازجعم بيغلا نع رابخالا نوكو . زجعملا ةطساوب الإ نكسمال اذهم
 هللا لص دمحم نوك تيثثانأب هنع باجي نأ نكميو لاحت لطاب وهو رودلا مزاي ذئنيحو لامتحالا

 19 - رن و
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 سارع م م د6 ه- ل ل ا

 لك نم اهاظفَحَو 017: َنيرظانلل هان ءاهسلا ىف المج دَقَلَو

 «182 نيم باهش هعبباف عمسلا قر 5 | نمالإ' <11 يجر ل

 1 زجعملا هذه لعلو ؛ ناطيش وه امنإو لجرلا كلذ وه سيل هللادبع نب دم هنأ ىرب ىذلا اذه

 لصحاذاو ؛ رحاسلاك لذ نم ةلطابلا ءارالا باب نم نوكست ىه لب ؛ قئاقح امل سيل اهدهاشن ىلا

 ١ ملعأ هللاو . لكلا لطب زيوجتلا اذه

 مجر ناطيش لك نم اهانظفحو نيرظانلل اهانيزو اجورب ءاملا ىف انلعج دقلو ل ىلاعت هلوق

 (نيبم باهش هعبتأف عمسلا قرتسا نم الإ

 عرفم ةوبنلاب لولا نأ تبث دق ناكو ٠ ةوبنلا ىركحنم ةهيش نع باجأ امل ىلاعت هنأ ملعا

 ,ةيوامس اهنم ديحوتلا لئالد تناك الو . ديحوتلا لئالدب ىلاعت هعبتأ ديحوتلاب لوقلا لع

 انا اكرر ذاك ان "الج فلورا لاعف ( وامل ليتلدلا رك ا هناأدل ؟ ةنيضزأ انو

 هريظنو ؛ اجربرشع انثا ىهو عمج جوربلاو «كلفلا جورب نم دحاو جربلا : ثيللا لاق (نيرظانلل

 اهتلالد هجوو (جوربلا تاذ ءامسلاو) لاقو (اجورب ءامسلا ىف لعج ىذلا كرابت) ىلاعت هلوق

 بابرأ نيب هيلع قفتم وه ىلع ةفلتخم جوربلا هذه عئابط فنأ وه « راتخنا عناصلا دوجو ىلع

 ةيهاملا ىف ةفلتخلا ءازجالا هذه نم بكرم كلفلاف كلذك آلا ناك اذإو . ماكحالا

 ضاقياألا و'ءاّزجالا كلت بكرت هبكرم نم.هل دي:الف بكرم لكو «ةقيقحلا ىف ةفلتخملا ضاعباللاو

 لعافلا دوجو ىلع لدي جوربلا نم ةبكرم ءامسلا ن وكح نأ تبثف . ةمكحلاو رايتخالا بسحب

 نمالإ مجر ناطيش لك نم اهانظفحو نيرظا لال ل ل اا

 ىلاعت هلوق ريسفت ىف كلملا ةروس ىف هيف مالكلا انيصقتسا دقف (نيبم باهش هعبت ف عمسلا قرع

 هنمديال ىذلا ردقلاالإ انهه ديعن الف (نيطايشال اموجر اهانلعجو حيباصمب ايندلا ءامسلا انيز دقلو)

 ديح وت ىلع اهب نيلدتسملاو اهب نيربتعملل ىأ (نيرظانلل) موجنلاورمقلاو سمسلاب ىأ (اهانيزو) هلوق

 (مجر ناطيش لك نم اهانظفح و) هلوقو اهعناص

 ىأف ءامسلا مده ىلع هل ةردقال ناطيشلاو ٠ مجر ناطيش لكنم اهانظفحو ىنعمام : لبق ناذ

 لا طفح لإ ةجاغ

 دق مك مهنم ءامسلا هللا ظفش . ناطيشلا ةب راقمن م ءامسلا ظفحدقف « اهنم برقلانم هعنم امل : انلق

 دس 0
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 هللا ىضر سابع نبا لاق . 2 كام 5 هيف اولظف) هلوق نأ 4( لوألا لوقلا))

 هتردقو ىلاعت د جراعملا كلت ىف نودعصي نوكرشملا لظ ول : امهنع

 نيرصع اوقبو ةيؤرلا كلت ىف اوكشل نوةفشم هتيشخ نم مث نيذلا ةكئالاا ةدابع ىلاو . هناطلسو

 هيلع هللا ىلص ىنلا هب صخ امو رمقلا قاقشنا نم تازجعملا رئاس اودحج اي مهلهجو مهر فك ىلع

 . هلثم اوتأي نأ سنالاو نجلا عيطتسيال ىذلا زجعملا نآرقلا نم ٍلسو

 ثيحي رافكلا ءالوه لعج ول ىلاعت هنأ : ىنعملاو . ةكئالملل جورعلا اذه نأ (ىتاثلا لوقلااإ)

 : اولاقلو .: ههجو نع كلذ اوفربصل لزنتو ةكمالملا اهتم دعصتو ةحوتفم ءامسلا نم اباوبأ اور

 تركسامإ اولاقل) هلوقو اهلةقيقحال ىتلا ليطابالا هذهدهاشن ثيحانولءجو انورحسةرحسلا نإ

 : ناتلابسم هف لتراعلا

 ىدحاولالاق فاكلا ةددشم نوقايلاو ء فيفختلاب (تركس) ريثكنبا أرق «ىلوألا ةلأسملاإ)

 الثل قبقلا دش وهو ركسلا نمهلضأو : اولاق ةغللا لهأ لوق اذه ردسلاب تددس و تيشغ تركب

 ديدشتلاو © ىرخلا نهال سلا عنمب 5 رظنلا نم تعم راصباأللا هذه ن أكف ءاملا رج

 راصبالا نأ ىنعي بارشلا ركس نم ذوخأم وه : ءالعلا نب ورمع وبأ لاقو اريثكتو ةدايز بجوب

 ىنعم اذه ناك اذاف لقعلا ريغت نم ناركسلا لجرلاب عقيام لثم رظنلا داسف نم اهم عقوو تراح

 تركس) ةديبع وبأ لاقو ؛ ىرخأ دعب ةرم ىمآلا اذه عوقو هب داري ديدشتلاب تركسف فيفختلا

 : لاقي نوكسلا نم هلصأ لوقلا اذهللعو « امنالطبو اهنوكس بجوف انراصبأ تيشغ ىأ (انراصبأ

 : سوأ لاقو ايف حيرال ةرك اس ةليلو ركسي رحلا ركسو تنكس اذإ اركس حيرلا تركس

 كاس الو قلطب تسيلف ةرهاس ةليل ىلع تلذج
 ىأ .انراصبأ تركس : ىنعماذه لعو رظنلازع تنكسو:تريجحن اذإ اركسهنبع .تركس.: لاقيو

 ذفنيال ثيحب تراص تركس : ىسرافلا ىلع وبأ لاقو . جاجزلارايتخا لوقلا اذهورظنلا نعتنكس

 كلذ نف « ىراجلا هننس نع .ىثثلا عطق ركسلا ىنعم ناكو « اهقئاقح ىلع ءايشالا كردت الو اهرون

 ءاضملا نم هيلع ناك امععطقني نأ وه بارشلا ىفركسلاو « ةيرجلا ىف هتتسنعمدر وهو ءاملا ريكست

 ىهو (تركس) ريسفتىف ةعبرأ لاوقةأ هذهف ء وحصلا ىف هذافن دح ىلع هبأر ذفنيالف وحصلا لاح ىف

 . ملعأ هللاو : ةيراقتم ةقيقحلا ىف

 موري ىتحسانلا نيعأب اوذخأي نأ ىلع ةرحسلا ةردقزوج نم : ىتابجلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 لملف كلذ اوزوج اذا مهنال كلذو ؛ لسرلاو ءايينالاب هنامبإ حصي مل هيلع وهام فالخ ىلع ءىتللا
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 . ظفللا رهاظن قلأ اذه مهواق ىف لالضلاو رفكلا كس نأب نونا ف هللا ة ةنسا تضم

 انراصيأ تركس امنإ اولاقل نوجرعي هيف اولظف ءامسلا نم ابأب مهيلع انحتف ولو لاكن هلَوَق

 «نوروحسم موق نحن لب
 ساطرق ىف اباتك كيلع انلزن ولو) هلوق ىف ماعنألا ةروس ىف روكذملا وه مالكلا اذه نأ معا

 لوزن اوبلط امل موقلا نأ : لصاحلاو (نيبم رجس الإ اذه نإ اورفك نيذلا لاقل مهيديأي هوسلف

 ىلاعت هللا نيب ىلاعت هللا دنع نم الوسر هنوك ىف مالسلا هيلع لوسرلا قيدصتب نوحرصي ةكئالم

 نيدلا ءال وهو رحسلا باب نم اذه اورفك نيذلا لاقل ىنملا اذه لصح نأ ريدقتب نأ ةيآلا هذه ىف

 هكتالملا] وزن ىف ةدئافال هنأ ىلاعت هللا معامل هنأ : لصاحلاو . مهارنال ةقيقلا فنحنف مهارن انأ نظي

 . مهزنأام ببسلا اذهلف

 ةميلسلانيعلابهن ودهاشيامدوجو ىف نيك اش اوريصينأ ةميظعلاةعا+جا نم زوج فيك : ليقناذ

 دامعا ذئثيح قييالو « ةمزال ةطسفسلا تناكك لذ ىف كشلا لوصح زاج ولو : حضاولا راهنلا ىف

 : ةدهاشملاو سكلأ ىلع

 نولوةي مهنأب مهفصو امإو ؛ نورصبي امف كششلاب مهفصوام ىلاعت هنأب : هنع ىضاقلا باجأ

 ه0 لاق 2 ر ككلو اننا لكس لع يدكتلا لع ناسالا مدقب نأ روحي دقو ؛ لوقلا اذه

 مهعمج اذإ كلذ حصي هنأب باجأو . تادهاشملا ىف كنشلا اوربظي نأ ميظعلا عما نم حصيفأ : لاقو

 ةاككلا هدتهناضتأو ٠ مهخ ةبلغ وأ ةجح عفد ىلع ة ةأظطاوم ند ربتعم حيض ضرغ هيلع

 اذهو « ةكئالملا لازنإ ٍلسو هيلع هللا لص لوسرلا اولأس . نيصوصخم موق نع تعقو امنإ

 ىرحي ام ىلع ليلقلا ددعلا مادقإو ٠ ددعلا يلق اوناكو ٠ موقلا ءاسؤر نم الإ ناك ام لاؤسلا

 . زئاج ةرياكملا ىرحب

 هلعف اذإ اذك لعفي هراهن نالف لظ : لاقي (نوجرعي هيف اولظف) ىلاعت هلوق مةيناثلا ةلأسملا)

 « ليللاب الإ تيبي تاب نولوقيال م« راهنلاب لمع لمع لكلا الإ لظي لظ برعلا لوقت الو رابنلاب

 دعاصملا ىهو ؛ جراعملا هنمو ٠ اجورع جرعي جرع : لاقي (ذنوجرعي هيف) هلوةو « لولظلا ردصملاو

 : نالوق هيلا هذه ىف نيرسفمللو ء اف دعصي يتلا



 ”١ ةيآلا «نيلوألا ةنس تلخ دقو» للاخت' هلوق

 هنإم“ قحلاو نامبالا الإ دصقيال دحأ لكن اك الف .. بذكلاو لهجلاو رفكلا ليصحت دصقيال

 . هنم سيل رفكلا كلذ لوصح نأ انيلع ؛ لطابلاو رفكلا لصح امتإو ؛ كلذ لصحال

 ىضرام!ريدقتلا اذهىلعف : لوقنف . نام الا وههنأ نظهناأل رفكللا كلذ لصحاهإإ : اولاقناف

 ناكناف قباسلا لهجلا كلذ ىلإ مالكلا لقنيف هيلع قباس رخآ لهج لجالل لهجلا كلذ ليصحتب

 لوأ لهج ىلإ تالاهجلا لك ءاهتتا بجو الإو « لاحم وهو لسلستلا مزا رخآ لهج لجالل كلذ

 ةلؤق نم دارملا نأ": هاتلف ىلا وه كلذو © لاثت هللا قلخم لي هضحت ال هلت نر

 هنأ وهو ؛ هب اونمؤيال نأ مهم ولق ىف لعجن : ىنعم او (نونمؤيال نيمرجملا بواق ىف هكلسن كلذك )

 ىلع اوقبطأ هتذمالتو سابع نأ : لثعي نيرشمملا 1 اها امف لالضااو رفكلا قلخي ىلاعت

 ليوأت ةلوتسملا هركذ ىذذلا ليوأتلاو ؟ اهنف لالشلاو رذكلا/اواح لاعت هنأب آلا هده

 كلادك ةازنل نأ هني نهفات يووم انوع نانا سا تلا س لل١
 نأب رفاكلا لبق نم الإ لصحت ال ةوسقلا نإ : ىضاقلا لاق مث « نيمرجملا بولق ىف ةوسقلا كلن

 ىرحب ىرحي اذه نإ : ىضاقلل لاقيف ٠ ىلاعت هللا ىلإ هتفاضا حصي الف ٠ لئاغيو هرفك لع رمتس

 هنع ةميظع ةوبنو لوسرلا لوق لوبق نع ةديدش ةرفن هسفن نم دحب رفاكلا نآل كلذو « ةرباكملا

 هيلإ تافتلالا ىلع ردقي الو هؤاضعأ تدعترا امبرو ؛ ههجو رفصاو هنول ريغت هآر ايلك هنأ ىتح

 فيكف « هسفن نع اهعفد هنكمي ال ىرارطضا مأ هبلق ىف لاو>الا هذه لوصخل : هلوقل ءاغصالاو

 ؟ هرايتخاو هلعفب تلصح اهنإ : لاقي

 ةطلاغم اذه لوقنف . لوبقلاو دايقنالالإ عوجرلاو ؛ لاو>آلا هذه كرت هنكمب هنإ : اولاق نا

 سفنلا ىف ةميظعلا ةوبنلاو ؛ بلقلا ىف ةديدشلا ةرفنلا هذه لوصح عم هنأ تدرأ نإ كنآل , ةضحم

 هذه لاوز دنع نأ تدرأ نإو . ةرئاكم اذهف اضرلاو ةعاطلاو لوبقلاو دايقنالاىلا وعي نأ نكي

 ىعاودلا هذه ةلازا هنكميال هنأ الإ « قح اذهف ميلستلاو لوبقلا ىلإ دوعلا هنك<ي ةيناسفنلا لاو>آلا

 ىعاودلا هذه ليصحت ىف رقتفال ناسنالا وه امل لعافلا ناك نا هناف بلقلا نع فراوصلاو

 امل لعافلا ناك ناو ؛ لاحم كلذودل ةياهنالام ىلإ باهذلا مزلو امملع ةقباس ىعاود ىلإ فراوصلاو

 كلذو بولقلا ىف فراوصلاو ىعاودلا هذه كللسي ىذلا وه ىلاعت هنأ حمصي ذئُح ىلاعت هللا وه

 . ملعأ هللاو هان ركذام نيع

 لوي ةكمرافكل ديدهت هنأ : لوألا : نالوق هيفق (نيلوألا ةنس تلخ دقو]ل ىلاعت هلوق امأ

 دقو : جاجزلا لوقوهو : ىناثلا . ةيضاملا نورقلا ىف لسرلا بذك نم كالهاب هللا ةنس تضم دق



 ةيالا «نيمرا بولق ىف هكلسن كلذك » ىلاعت هلوق نك

 بلاغلاك ناطيششلاو رفاكلا راصو ؛ عّئاضلا ردملاك ىلاعت هللا لعف راصف . هب نمؤي ملو هيلا تفتلي مل

 اذهب قئالريغ (هكلسن) هلوق ىف ةلالجلاو ةمظعلاب رعشملا نونلا ركذ ناك كلذك ناك اذإو « فادلا

 . دساف هوركذ ىذلا ليوأتلا اذهب تبثف « ماقملا

 (نيمرجلابولق فدكلسن كلذك ) لاقي نأ بجول هوركذام دارملا ناكول هنأ (ىناثلا هجولاو )ل

 انيلعف واولاركذي ملامأ . نونمؤيال مماميإليصحت ىف مظعلا ىعسلا اذه عمو ىأ ؛ هب نونمؤي الو

 اذإ حصي امإ اذهو (نيمرجملا بولق ىف هكلسن) هلوقل نايبلاو , ريسفتلاك (هب نونمؤيال) هلوق نأ

 . ممولق ىف لالضلاو رفكلا كلسن انأ دارملا ناك

 دوعو « بيرق (نوثزهتسي) هلوقو ؛ ديعب (ركذلا انلزن نحن انإ) هلوق نأ «ثلاثلا هجولاول

 ًادئاع (هكلسن) هلوق ىف ريمضلا ناك ول : هلوق امأ . بجاولا وه تاروكذملا برقأ ىلإ ريمضلا

 . ضقانتلا مزليذئنيحو « هيلا ادئاع (هب نونمؤرال) هلوق ىف ناكل ءازهتسالا ىلا
 : هوجو نم هنع باوجلا : انلق

 رابتعا نم عنا» الو ؛ تاروكذملا برقأ ىلا ريمضلا دوع ليلدلا ىضتقم نآ «لوآلا هجولاإ

 ريمضلا : انلق مرج الف ىناثلا ريمضلا ىف هرابتعا نم عناملا لصحو لوآلا ريمضلا ىف ليلدلا اذه

 ءاتشاألا لع ةنتاعتملا رئامظلا قزرفت و« ركاذلا ىلا اع قاثلا ريمضلاو ء'ءارهتسالا ىلا دّئاع لولا

 قدلا ره ز ىلاعت هلق قى الاف اضاقلالو ىكتلاو قانخلا نأ سيلأ"؟ نآوملا 3: لل ليل ةفلعخلا

 اكن كرف اهي واعلان انالضنا اثيف ارد نكمل اهجل وز اهتم قلتو هنو ندع' نع كفل
 اكد اوال للاغ اههاترا اكله قيرك انملاء لم نرككلل :الاض انتم نَئل اعز هتلا ورغد كلفت

 (ءاكرش هل العج) هلوق ىلإ ةيآلا لوأ نم رئامضلا هذه اولاقف (نوكرشي امع هللا ىلاعتف امهانآ مف

 ىلإ ةدئاع (نوكرشي امع هللا ىلاعتف امهات آ امف ءاكرش هل العج) هلوق ىف اهأو ؛ ءاوحو مدآ ىلإ ةدئاع

 اهدوع رئامضلا بقاعت نم مزليال هنأ رهظ اذه تبث اذإو « مهريسافتىف هيلع اوةفتاام اذهف « امهريغ

 5 ملعأ هكلااوءانيه اانكفلالدلا" )اع كفاوقاؤم اهنف مالا يدخلو قا ىلإ

 ريسفت (هب نونمؤي ال) هلوق انباكأ نم ءابدألا ضعب لاق باوجلا ىف « ىناثلا هجولاو إل

 لعجت ىعملاو . هب اونمؤيالنأ نيمرجما بولقف كلسن كلذك :ريدقتلاو (5ل-ن) هلوق ىف ةيانكلل

 . هب اونمؤيال نأ مممولق ىف
 عنتمب رفكلاو ناميالا لوصح نأ ةرهاقلا ةياةعلا نيهاربلاب انيب انأ وهو (ثلاثلا هجولاوإل

 ادحأ نأو « قحلاو للعلاو : قدصلاو نامبالا ديرب امنإ دحأ لك نآل كلذو «دبعلاب نوكب نأ



 اس ةبالا ءنيمرجما بولق ىف كلسن كلذك » ىلاعتهلوق

 لالضااورفكلاك لفن كلذك هنأوه 7 كلن كلذك) هلوقنمدارملا انلوق ةمصت رشف

 كَذك ) هلوقىف ةريمضلا ناك نإ ؛ لوقت اناآل < نيمرجلا يوقف هل سارو لات هللا ءاينأب ءارس الا

 ءازبتسالاىلا اضيآ ادئاع (هب نونمؤيال) هلوقىف ريمضلا نوكي نأ ب جو ءازهتسالاىلا ًادئاع (كلسن

 اواوكي ال نرأ بجوف . دحاو ءىث ىلا امهدوع بجوف ءاةصالتو ابقاعت ناري امهنأل

 هرفكب انمؤم نوكي نأو دبال رفاكلا نأل , ضقانتلا بجوي كلذو « ءازهتسالا كلذب نينمؤم
 ىذلاوه ىلاعت ناكو ف اضيأو ؛ هب قدصي الف رفكلا نالطبب ماعلا ماوه كلذك نوكيال ىذلاو

 اذه ىلع ناكلو ؛ رافكلاءال وه نم رذعلاب ىلوأ دحأ افف هيف هقلخ و رفاكلا بلق ىف رفكلا كلسي

 ىلع ةيآلا هذهلح نكعال هنأ تبثف « هيلع ةرخآلاىف مهبقاعي نأو ايندلا ىف مهمذي نأ عنتمب ريدقتلا
 وهىذل اركذل اىلادتاع (مكلسن كلذك ) ىلاعتهلوةىف ريمضلانأ حيحصلا ليوأتلا : لوقنف . هجولا اذه

 اذكه ىأ (مكلسن كلذك ) هدععب لاقو (ركذلا انلزن نحن انإ) ةيآلا هذه لبق لاق ىلاعت هناف نآرقلا

 قاخو نآرقلا اذه مهعمسي ىلاعت هنأوه كلسلا اذه نم دارملاو : نيمرجلا بواق ىف نآرلا كلسن

 عم هب نونمؤيال مثرارصاو مهلهجل مهنأ نيبو هيناعمب ملعلا اهيف قلخيو نآرقلا اذه ظفح مهمولق ىف

 اذه ةعص ىلع لديو ٠ مهب ديدنشلا مذلا قوحلل ابجوم اذه ناكف : الهجو ادانع لاوحالا هّدِه

 نوكينأ بجوف عامجالاب نآرقلاىلإدئاع (هبنونمؤيال) هلوقف ريمضلانأ : لوألا : ناهجوليوأتلا

 ءوثالإ اهدرع بق نافاس ناريض امال اصرأ هلا ارياع ىكلس كلذك ر كرف ىف 21

 نوكيف كلسلا اذه لمعن اذكو اذك انلمعام لثم : هانعم (كإذكح) هلوق نأ :ىتاشلاو . دحا

 لمعل رحي ملو ؛ هسفن لامعأ نم ةيآلا هذه لبق ىلاعت هللا هركذ رخآ لمعب كلسلا اذهل ًابيشت اذه

 اذوطعم اذهن وكي نأ بجوف (ركذلا انلزن نحن انإ) هلوق الإ ةيآلا هذه ةقباسف ركذ هللا لامعأن م

 مامت اذهو ركذلا ىلإ ًادئاع (كلسن) هلوق ىف ريمضلا ناككلذك رمآلا ناكىت موا ايدقمو هلع

 . موقلا مالك ريرقت
 :هوجو هِلغ لديو ؛ركذلا لع ًادئاع (مكلس) هلوقىف ريمضلا نوكي نأ زوجال :باوجلاو

 ميظعتلا ةياهنراهظإهنمدارملاو «نونلا فرحبروكذم (هكلس:كلذك )هلوقنأ (لوآلا هجولا)

 عزانملا راصث يح لماك ىوق رثأهل 5 العفلعف اذإ هركذ نسحبامإ مظعتلا اذهلثمو « ةلالجلاو

 ابلاغ عفادملاو عزانملا راص ؛ ةتبلا رثأ هل رهظي ملو العف لعف اذإ امأف . اروهقم ابولغم هل عفادملاو

 انهه رملاو ؛ ماقملا اذه ىف احيقتسم 0 ةلالجلاو ةمظعلا ةياهنب رعشملا ظفللا ركذ ناف ؛ ارهاق

 هنإ مث ءهب نمي نأ لجال رفاكلا بلق يف هميلهتو هظيفحتو نآرقلا عامسأ كلس ىلاعت هنآل كلذك



 ةيآلا «نيمرجلا بولق ىف هكلسن كلذك و ىلاعت هلو "آى

 مهتلاهجو مهتهافس ىلع ربصلا ىف ةوسأ كلو . تناك اذكه ءايبنآلا عيمج عم لاهجلا ءالؤه ةداع نأ

 : لئاسم هيفو ةيآلا مظن ىف مالكلاوه اذهف « مالسلا مهيلع ءايبنالا عيمجب

 ركذ فذح هنأالإ . السر كلبق نم انلسرأ دقلو :ريدقتلاو ف وذحم ةيالاىف «ىلوآلا ةلأسملا)

 ءارفلا لاق . مهعابتاو نيلوالا مأ ىف ىأ (نيلوآلا عيش ىف) هلوقو . هيلع لاسرالا ةلالدل لسرلا

 عياش مهضعب نآل ؛ كلذ اومس ةمآلا ةعيشااو ؛ هعابتأ لجرلا ةعيشو . ةعيش مهدحاو عابتألا عيشلا

 هلوقو : ءارفلا لاق (اعيش مكسبلي وأ) هلوق دنع فرحلا اذه ىف مالكلا انركذو . هلكاشو اضعب

 هلوقو (ىبرغلا ب ناجي) هلوقو (نيقيلاقح) هلوقك فوسوملا ىلإ ةفصلا ةفاضانم (نيلوألا عيش ىف)

 لاهجلا ءالؤه ةداع ىأ (نؤروتسي هب اوناكالإ لوسر نم ميهتأيامو) هلوق امأ (ةميقلا نيد كلذو)

 . ٍلسو هيلع هللا للص ىنلل ةيلست هرك ذ كب اولعف اي مهم ءازهتسالا كلذ لسرلاو ءايبنآلا عيمج عم

 مهنأ : لوآلا . رومأ ةثيبخلا ةداعلا هذه ىلع لاهجلا ءالؤه لمحب ىذلا ببسلا نأ ملعاو

 لوسرلا نأ :ىتاثلاو . تاذالاو تابيطلا نع زا,ةحالاو تادابعلاو تاعاطلا مازنلا نواقثتسي

 . عابطلا ىلع ديدش قاش كلذو ٠ ةلطابلا مههاذمو ةثيبخلا مهنايدأ نم هوفلأام 0 لإ موعدي

 ةءاغ ىف اضيأ 'كلذو . هتمادخو هتعاط مىيلع بحي م اوقالاو ا عوبتم لوسرلا نأ: كلاثلاو

 راصنأو ناوعأ هل نوكت الو ريف ناوكي اذق ملسو هيلع هللا ىلسص لوسرلا نأ : عبارلاو . ةقشملا

 : سماخلاو . ةفصلا هذهب نوكي نم ةمدخ مهلع لقثي ءاسؤرلاو نومعنتملاف هاجالو لام الو

 بابساألا هذهلف ؛ ىلصاآلا ببسلا وه اذهو « ممولقفف لهجلاو رفكلاىعا ود ءاقلاو مهل هللا نالذخ

 ةركنملالاعفألاو ةحيبقلالامعالا هذه ىفمالسلا مهملع ءايبنآلا رباكأعم لالضلاو لاهجلاعقت اهيبشيامو

 : ناتل أسم هيفف ( نيمرجملا بولق ىف هكلسن كلذك ل ىلاعت هلوق امأ

 « نوعطملاف حمرلاو طيخملا ىف طيخلا لاخداكءىثلا ىف ءىثلالاخدإ كلسلا «ىلوألا ةلأسملا)

 ةقشللا + ني عااوأو ةديع ونبأ كاذو . منهج ىف مكلخدأ ى 1 1

 دسار ني هك

 اولاقف ؛ رافكلا بولق ىف لطابلا قاخي ىلاعتهنأ ىلع ةيآلا هذبب انباحصأ بتحا يناثلا ةلأسملا))

 مل : ةلزتعملا تلاق : نيمرجنا بولق ىف لالضلاو لطابلا كلسن كلذك ىأ (هكلسن كلذك ) هلوق

 : لاقيال هيلا ًادئاع ريمضلا نوكي نأ نكمي الف ؛ ظفللا اذه لبق ايف ركحذ رفكلاو لالضلل رحب

 ىلع لدي (نوئرهتسب) هلوقو (نوئزهتسي هب اوناك الإ لوسر رم ميهتأي امو) لاق ىلاعت هنإ

 « لالضو رفك .ءايننالاب ءازهتسالاو « هيلا دئاع (مكلسن كلذك ) هلوق ىف ريمضلاف ؛ ءازهتسالا



 ان ةيآلا«نيلوآلا عيش ى كلبق نم انلس رأ دقلو» ىلا 0

 الإ ل 0 نمسا امو 1.٠ نول عيش ىف َكلبكنم اس كَ

 2و رثةودع ل ةهاس 6 سس

 هَنونمويأَل نيم رجلا بولى لست َكلَدك 11١ نوب ةزهسي هباوناك

 هَ رور 60 لم ل 5-2

 1 َنيِلوأْلأ ةنس تلح 2 تلخ دقو

 هداسفإو هلاطيإ نع قلخلا رحيأ : نورخآ لاقو « هتضراعم ىلع قلخلانم دحأ ردقي نأ نم هظفحو

 نورخآلاقو « فيلكتلا ءاقب رخآ ىلإ قاخلا نيب امف هنورهشيو هنوسردي و هنوظفحي ةعامجض يق نأب

 ربيغت و بذك اذه : ايندلا لهأ هل لاقل ةطقن وأ فرح هرييغت لواحول ادحأ نأ وه ظفحلاب دارملا

 ىلاعت هللا باتك نم فرح ىف ةوفه وأ نمل هل قفتا ول بيهملا خيشلا نأ ىتح ىلاعت هللا مالكل

 هل نم دارملا وه اذهف . اذكو اذكح هباوصو خيشلا اهأ تأطخأ : نايبصلا لك هل لاقل

 (نوظفاحل هل اناو)

 فيحصتلا هلخد دقو الإ باتك ال هناف , ظفحلا اذه لثم بتكلا نم ءىشل قفتي مل هنأ ملعاو

 تاهج عيمج نع انوصم باتكلا اذه ءاقبو « ليلقلاىف وأ هنم ريثكلاىف امإ «رييغتلاو فيرحتلاو

 تازجعملا مظعأ نم هداسفإو هلاطبإ ىلع ةرفوتم ىراصنلاو دوهلاو ةدحلملا ىعاود نأم. فيرحتلا

 ةنس نام 5006 رق نالا ىضقناو . فيردحتلاو رييغتلا نع ًاظوفح هئاَقب نع ىلاعت هللا ريخأ ًاضيأو

 . ارهاق ارجعم اضيأ كلذ ناكف ؛ بنغلا نع ًاراخإ اذه ناكف

 لوق داسف ىلع (نوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن نحن انإ) هلوقب ىضاقلا جتحا 4 ةعبارلا ةل أملا)

 ام كلذك رثاألا تاك ول هنالل : لاق نانطقنلاو ةدايولاو ريختلا هل د دق نآرالا نأ ةينامألا

 نيذلاةيمامالاف , هسفنب ءىشلا تايثإ ىرج ىرجهنآل . فيعض لالدتسالا اذهو ء اظوفحنآرقلاَقب

 دئاوزلاةلمجنم ةيآلا هذهنإ نولوتي مهلعل . ناصقنلاو ةدايزلاو رييغتلا هلخددق نآرقلانإ نولوةِب

 هنأو هسفن ءىثلا تايثأ ىرجم ىرحب ةيآلا هذبب بولطملا اذه تابثا نأ تبثف « نآرقلاب تقحلأىتلا

 . ملعأ هللاو لط

 نؤزوتسي هباوناك الإ لوسر نم مهتتأرامونيلوألا عيش ىفكلبق نم انلسرأ دقلوإل ىلاعت هلوق
 (نيلوآلا ةنس تلخ دقو هب نونمؤيال نيمرجما بولق ىف هكلسن كإذك

 ركذ ىلاعت هللاف « نونجن كلنا : اولاقو ةهافنسلاب هوبطاخو بدألا ىف اًواسأ امل موقلا نأ ملعا

 1٠9« -رخخ -- مو



 2 الن وس اسم انإأو (ككذلا انلرت نكات لاعتةلوت م

 : لئاسم هيو. (نوظفاخم هلانإ و :ركذلا انلون نحن انإ 9 ىلاغت لاق مث
 ىنلا اوعمس مهنأ لجال (ركذلا هيلع لزن ىذلا اهأاب) اولاق امنإ موقلا نأ (ىلوألا ةلأسملا)

 ةيالا هذه ىف هلوق ققح ىلاعت هنإ مث «ىلع ركذلا لزنىلاعت هللا نإ» لوقي ناك ملسو هيلع هللا لص

 (نوظفاحلل انإو ركذلا انلزن نحن انإ) لاَقف

 دنع كولملا مالكنم اذه نأ الإ عمجلل تناكنإو ةغيصلا هذهف «ركذلا انلزننحنانإ 2 هلوقامأف

 . انهه اذكف اذك انلقو اذك انلعف انإ : لاق الوق لاقوأ العف لعفاذإ مهنم دحاولا ناف مظعتلا راهظإ

 : نالوق هيف ؟ دوعي اذام ىلإ (نوظفاحل هل) هلوق ىف ريمضلا 4ةيناثلا ةلأسملا

 ةداندلاو في رحتلا نم ركدلا,كلذ ظفحت انإ و :: ىعي. رك لا ىلإ دئاعهنإ (لواآلا لوقلا)

 : لاقو (هفلخ نمالو هي.اب نيب نم لطابلا هيتأيال) نآرقلا ةمفص ىف ىلاعت هلوق هريظنو . ناصقنلاو

 ( اريثك افالتخا هف اودجول هللا ريغ دنع نم ناكولو)

 هظفحامو هظفح ىلاعت هللا دعو دقو فحصملا ىف نآرقلا عمجب ةباحصلا تلغتشا ملف : ليق ناف

 . هيلع فوخ الف هللا

 هظفح نأ امل ىلاعت هناف هايإ ىلاعت هللا ظفح بابسأ نم ناك نآرقلل مهعمج نأ : باوجلاو

 نال ةروس لك لوأ ن. ةبآ ةيمسنلا نوك ىلع ةيوق ةلالد ةيآلا هذه ىفو : انباحصأ لاق كلذا مهضيق

 ملولف « ناصقنلاو ةدايزلا نم انوصم قبي نأالإ هل ىنعمال ظفحلاو . نآرقلا ظفحن دعو دقرلاعت هللا

 ا الأ ع ارت ناك انملاو 2 ريغكلا ا نع ان وصم نارقلا ناك ان نارقلا 0 هننلا يك

 جورخ بجوي كلذو « ناصقنلا مب نظي نأ ًاضيأ زاجل اوداز مهنأ ةباحصلاب نظي نأ زاج
 . ةجح هنوك نع نآرقلا

 دمحم انإو ىنعااو سو هيلع هللا لص دم ىلإ ةعجار (هل) هلوقفف ةيانكلا نأ (ىاثلا لوقلاو إل

 ياللا !لارذلا هنلا ١ الل :!لاقف' لولا اذنه ىراناللا نانا ئوقو .ءارفلا لوقاوهو نوظفاخل

 ةللاق ةانلوأ انإر لاعتهلوق ىف مك امولعم | أ هنوكلا'« اهتغاةراتكتلا تنسف هيلع لّزتملا لع كلذ لد

 ببسال ةيانكلا تنس امتاو هركذ مدقتي مل هنأ عم نآرقلا ىلإ ةدئاع ةيانكلا هذه ناف (ردقلا

 ملعأ هتلاو ليزنتلا رهاظلةمءاشم امهنسحأو نيلوقلا حجرأ لوآلالوقلا نأ الإ .انهه اذكف مولعملا

 نآرقلا ظفحي فيك ىلاعت هنأ ىف اوفلتخاف نآرقلا ىلإ ةدئاع ةيانكلا انلق اذإ 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 هنع ناصقنلاو هيف ةدايزلا نع قاخلا زجعف رشبلا مالكل انيابم ارجعمهلعج نأب هظفح : مهضعب لاق

 نآرقلا نم سيل اذه نأ ءالقعلا لكل ربظيف نآرقلا مظن ريغتل هنع اوصقت وأ هيف اودازول منال

 هناص ىلاعت هنإ : نورخآ لاقو ؛ ابظفحو اهنصحب هنأل ةنيدملاب روسلا ةطاحاك ازجعم هنوك راصف



 (باذعلا مهءاجل ىمسم لجأ الولو باذعلاب كنولجعتسي و) ىلاعت هلوقب دارملا وه اذهو « دوعوملا

 : لوقنف (نيرظنمآذإ اوناك امو قحلاب الإ ةك/الملا لزنناه) هلوقب ةهيشلا هذه نع باجأ ىلاعت هنإ مث

 لازنإ نأ باوجلا اذهريرقت ناك ؛ لوآلا هجولاوه (ةكئالملاب انيتأتام ول) مهلوق نم دارملا ناك نإ

 ول هنأ رافكسلاءال وه لاح نم ىلاعت هللا لع دقو : ةدّئافلا لوصح دنعو قحلاب الإ نوكيال ةكئالملا

 الو ء الطاب ابع مهلازنإ ريصيف : ريرقتلا اذه ىلعو ٠ مثرفك ىلع نيرصم اوقبل ةكتالملا مهيلع لزنأ

 : ىنعملاو ؛ توملاانهه قحلاب دارملا : نورسفملا لاقو . ىلاعت هللا ل زئأام بيسلا اذهلف اه اوك

 « لاهمإ الو راظنا ىطوزن دعب قبي ملو .لاصتتسالا باذعي الإو ؛ توملاب الإ نولزنيال مهنأ
 نمدارملا ناك نإ امأو , هكئالملا انلزتأامببسلا اذهلف ؛ ةمألا هذبم لاصتتسالا باذغ ديرنال ْنحنو

 مالسلا هيلع لوسرلا ناك ىذلا باذعلا لوزن ىف مهلاجعتسا (ةكئئالملاب انيتأتامول) ىلاعت هلوق
 ةمأ ىف انمكحو ٠ لاصتتسالا باذعب الإ لزنت ال ةكئالملا نأ باوجلا ريرقتف ,هب مهدعوتي

 نمو « مهضعب ناميا نم انملع امل مهلهمت نأو ٠ كلذ مهب لعفت ال نأ ملسو هيلع هللا لص دمي

 . نيقايلا دالوأ ناميا

 رخل ف نالت اله» هانم : قاتل امولو لولا: 0 زلاو ءارفلا لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 (نينمؤم انكل مت :أ الول) ىلاعت هلوق هنمو ؛ اذك تلعفل تنأ الول كلوق لثم ربخلاف , ماهفتسالاو

 ماللانع لدب هيف يملا امول : ءارفلالاقو . ةيآلا هذبكو (كلم هيلع لزنأ الول) ملومك ماهفتسالاو

 0 هتللاخا: ىماللا كح و. .ةيلع ىوتساو ءىتلا لع ىلوتسا هلثمو ءالول قف

 . قيدص ىأ ىلخو ىلخ وهو

 : مصاع نع صفحو ىتاسكتلاو ةزمح أرق (قحلابالا ةكتالملا لزننام) هلوق 4ئلاثلا ةلأسملا)

 هللاوه لزنملاو . اهيلع لازنالاعوةول بصنلاب ةكئالملاو ؛ديدشتلاو ىازلارسكبو نونلاب (لزننام)

 نوقابلاو . عفرلاب ةكئالملاو , هلعاف ىمسي ملام لعف ىلع (لزنتام) مصاع نع ركب وبأ أرقو « ىلاعت
 . ملعأ هللاو ةكمالملاىلا لوزنلا لعف دانسا ىلع ةكئالملا لزنت ام

 اواهمب ىأ اورظني ل ةكئالملا تلزن ول : ىنعي (نيرظنم اذا اوناك امو) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 ذا نم : نيتملك نم ةبكرم نذا ظفل : مظنلا بحاص لاق . ةكئالملا لوزن دنع لوزي فيلكتلا ناف

 «نأ اهيلإ مض مث ٠ ىنتتج نيح ىأ ؛ ىتئج ذإ كتيتأ : لوقت كنأ ىرت الأ . نيح ةلزنمب مسا وهو

 اهدعب لعف رامضاىلع ليلد نذا ةظفل .ىجمو , نذإراصف اهوفذخ , ةزمحلا اولقثتسام“ . نأ ذإ راصف
 . نسح ليوأت اذهو'اوبلطام ناكذا نب رظنم !رناكامزو :اريدقتلاو



 هيلا (نيقذاصلا نم, تنك نإ ةكبئالملاب انيثتام ولد ىلاعت هلوق اة

 سس هه 7 و 3

 «٠د َنوظفاَس هل اِإَ ركذلا الن نحت نإ

 (نوظفاحل هل انإو ركذلاانلزن نحن انإ نيرظنم اذإ اوناك اموقحلاب الإ ةكئالملا لزننام نيقداصلا

 . هتوبن راكنإ ىف مههبش هدعب ركذ رافكلا ديدهت ىف غلاب امل ىلاعت هنأ معا

 مالسلاهيلعهنأ : لوأالا : تالاتحاهيفو « نونجلاب هيلع نومكحي اوناك مبمأ (ىلوأألا ةهبشلاف )ل

 ةناولاودب وز ةلوفا هيلع للذلاو ,/ نردج انآ اًورظف ىذعلاب ةيدشاةلاخ حاولا لوزن دنع ةيلغربظي نك

 : ىناثلاو (ةنج نم مهبحاصب ام اوركفتي مل وأ) هلوق اضيأو (نيملاعلل ركذ الإ وه امو « نونج هنإ

 ه_يغنم ادعبتسم امالك عم اذا لجرلاف . ىلاعت هللا دنع نم اقح 0 هولا نك ردلعت ا

 هذه قا (ناونجل كنزر هل وقاو ؛"ازققلا ةقيارط نم هركذي ام نعل نود كنأو ناودج اذه هل لاق انمبازف

 . نيهجولا لمتح ةيآلا

 ىلع هوركذ مهنأ . لوألا : ناهجو هيفف (نونجمل كنإ ركذلا هيلع لزن ىذلا اممأ ايإ) هلوق امأ

 كنإ) بيعش موق لاق او (نونجم ميلا لسرأ ىذلا مكلوسر نإ) نوعرف لاق اي ءازهتسالا لبس

 : قاثلاو ١ هعنتم تاذعلاب ةراشنلا نال ( ملأ باذعب ممرشبف) ىلاعت لاق اكو (ديشرلا ميلحلا تنال

 اولاق مهنأ مهنع ىح مث . هعابتأو هباحصأ دنعو . هداقتعاو همعز ىف (ركذلا هيلع لزن ىذلا اهمأ اي)

 : ناتلأسم هيفو (نيقداصلا نم تنك نإ ةكئالملاب انيتأت ام ول) مههمش ريرقت ىف

 اندنع نودبشي ةكئالملاب انتيتالل ةوبنلا ءاعدا ىف اقداص تنك ول دارملا (ىلوآلا ةلأسملا)

 قطف قي ارط هلاو «ىدأ لدضح كاوا اذإ ميكسحلا لسرملا نآل « ةلاسراا نم هيعدت ايف كقدصب

 كوكشلا لحن ىف نوكي و.« ىضفيال دقو ىضفي دق نخآ قب رطو . اعطق دوصقملا كلذ ليصحت ىلا

 لواألا قيرطلاب هليصحت لواحب هناف ء دوصقملا كلذ ليصحت دارأ ميكحلا كلذ ناك ناف . تاهبشلاو

 لوصح ىلا ىضفي قيرط كلوق نوررقيو « كنوقدصي نيذلا ةكئالملا لازنإو ٠ ىناثلا قيرطلابال

 ولف ؛ تاببمثلاو كوكشلا لحم ىف قيرط كتوبن ةحص هب ررقت ىذلا قيرطلاو . اعطق دوصقملا اذه

 كقيدصتب نوحرصي نيذلا الملا لازنإ ىلاعت هللا ةمكح ىف بجول ةوبنلا ءاعدا ىف اقداص تنك

 هلوق اهريظنو « ةببشلا هذه ريرقت اذهف « ءىث ىف ةوبنلا نم تسل كنأ انبلع كلذ لعفت مل ثيحو

 لاهتحا هيفو (ساآلا ىضقل اكلم انلزنأ ولو كلم هيلع لزنأ الول اولاقو) ماعنالا ةروس ىف ىلاعت

 هوبلاطموقلاف «هب اونمؤي مل باذعلالوزنب مهفوخي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ وهو : رخآ

 باذعلا كلذب انيلع نولزني كرلع نولزني نيذلا (257لملاب انيتات امول) هل ارق فردا لوو



 ا١وأ/ ةيآلا «ركادلا هملع لزن ىتنلا اهيأ ياولد ىلاعت هلوق

 هل اسنانه را تن نا َكنإ ركذلا هيَ لن ىذلأ ا وَمَا
 ا ه_- 252

 0٠ نيرا 5 موقحلابالإ ةكئاملا لَرنأم 1": نيقدا طلاَنمَتنك نإ

0 0 

 نيعملا تقولا كلذب 0 ضصتخا 7-5 غ 1 3 5 رخآلا ىلع نكمملا فرط 2 نا

 هملعو . صيصختلا كلذاتضتقا هندارإ وهلالا ةردقف « كلذك ناكاذإو . هنيمب هبهصصخملاعلاهلإ نآل

 ملعلاو ةدارالاو ةردقلاىنعأ ىلاعت هللا تافصريغت ناك املو ؛ هنيعب صاصتخالا كلذب قلعت هتيكحو

 . انتتع ضاصتخاللا كإذ ريت ناك انجي هكدا

 وه ديز نم رداصلا نأ ىنعأ دابعلا لاعفأ ىف ماق هنيعب ليلدلا اذه : لوقنف اذه تفرع اذإ

 . امهيف ريغتلا لود عنتمينأ بجوف . ةيصعملاو رفكل'وه ورمعنمو .ةعاطلاو ناممالا

 هللا ةردقوه ورمعو ديزنم نامبالاو رفكلا ثودحلىضتقملا ناكول مزايامتإ اذه . اولاقذاف

 . كلذ طقس اههتتسشمو ورعو ديز ةردق وع كذا ىتصتقملا : انلق اذإ امأ : هتتيشمو لاك

 ةردقلا كلت قلافن نيعملا لعفلا كلذل نيتبجوم اتناك نإ امهتئيسثمو ورمعو ديز ةردق : انلق

 نيتبجومانوكتملنإو « مازلالا دوعبف هنيعب لعفلا كلذ ردقىذلاوه لعفلا كلذل نيتبجوملا ةئيشملاو

 : حجر نكي ملرخآلا ىلع نيفرطلا دحأ ناجحر ناك ؛ هدضلو هل نيتحلاص اتناك لب لعفلا كلذل

 كاذن ضصخلا ناك نإ و. ]طاب وهو صخخلال ضاصتخالا كلذ لمح هنأ لإ مالا اعدم

 ثحبلا دوعي ذئنيخ ىلاعت هللا وه ناك نإو « لساستلا مزاو ثحبلا داع دبعاا وه ناك نإ صصخلا

 . مازلالا دوعيال ذئنيحو « ىلاعت هللا صيصختب ردقتو نيعت امن دبعلا لعف نأ ىلإ

 : لاق نم ناو « هلجأب تام امناف لتق وأ تام نم لك نأ ىلع ةيآلا تلد م( ةئلاثلا ةلأسملا)

 . ”ىطخف هلجأ لبق توم نأ زوحب

 ىلع هانلمح اذإ امأ ٠ توملاىلع (انكلهأ امو) هلوقالمح اذإ متي امنإ لالدتسالا اذه : اولاق ناف

 . مزاي فيكف لاصئتسالا ب

 رهاظ لالدتسالاف لخد ناف ء. لخديالو أ توملاهتحب لخدي نأ اه | (انكلهأ امو) هلوق

 نع رخأتيالو مدقتيال نأ لاصتتسالا باذع ف بجو هلجالام نإ : لوقنف لخدي م 0 0 :٠

 . ملعأ هتلاو « كلذك انهه كلان وكي نأ بجوف ؛ توملا ىف ماق نيعملا هتقو

 نم تنك نإ ةكئالملاب انيتأتام ول نوذجن كنإ ركذلا هيلع لزن ىذلا اهيأاي اولاقو ل ىلاعت هلوق



 لأب عنو دلال اهاوأ اهلج ةقأإ نم قلتم لافت كلوت ١و"

 هلوقب ملسو هيلع هللا هصلوسرلا بذكن م لبق نم دعوت الل ىلاعت هنألعا (ىلوألا ةلأسملا 9

 ىلاءت هلوق وهو رجزلا دكؤي امب هعبتأ (نوءلعي فوسف لمألا مههليو اوعتمتيو نولك أي مثرذ)

 ريخأتلاو مدقتلاهيف عقي امتاو باذعلاو كالحلا ىف (مولعم باتتك امو الإ ةيرق نم انكلهأ امو)

 مهك اله تقو ناك اورخأت نيذلاو « الجعم باتكلا.ىف مهكحاله تقو ناك اومدقت نيذلاف

 . رذحتلاو رجزلا ىف ةباهن كلذو ارخؤم باتكلا ىف

 نيبذكملاب هلزني هللا ناكىذلا لاصتتسالا باذع كالحلا اذهب دارملا موق لاق «ةيناثلا هلأسملا)

 لاق . توملا كالحلا اذهب دارملا : نورخآ لاقو ؛ مهريغو دوه موقو حون موق ىف هنيب مك نيدناعملا

 ةارتج نأ ىديتل كاهماللا !دنه نأ لاعت نيف« غلبأ رجزلا ىف هنآل «مدقتام برقأألاو : ىضاقلا

 موق لاقو رخأتيالو مدقتيال باذعلا لوزن ىف انيعم اتقو ةمأ لكل ناف . رخدم باذعلا نآل لقاعلا

 نال ؛ توملا لوزنو لاصئتسالا باذع لوزن وهو نيرمآلا عومج كالحلا اذهب دارملا ترو

 لخدي ىذلا كرش اردقلا ىلع ظفللا لمح بجوف . اك اله هنوك ىف رخآلا كراشي امهنم دحاو لك

 . اعم نامسقلا هيف

 اباوص ناك (باتك اهلو) هلوق ىف ةروكذم واولا نكست ملول : ءارفلا لاق 4(ةثلاثلا ةلأسملا)

 ادحأ تيأرام : لوقت اك وهو (نورذنم اهل الإ ةيرق نم اننكلهأ امو) هلوق ىهو ىرخأ ةبآ ىف اك

 كلان هيلع الإ كلف تتش نار ا لونا

 : لئاسم هيفف «نورخأتسيامو املجأ ةمأ نم قبستامإل هلوق امأ

 نمىءاجام : كلوقك ةدكؤم ةدئاز (ةمأ نم) هلوق ىف نم : ىد>اولا لاق (ىلو ألا ةلأسملا)

 ضعب ىف لصحي مل كحلا اذه ا ضعفا ديم ادن هلق تمل اي ١ كر رد لاو ذحأ

 . دك آ ىنلا مومع ةدافإ ىف كلذ نوكيف ةقيقحلا هذه ضاعبأ نم

 زاج هنأ هانعم ناك صخش ىلع ًاعقاو ناك اذإ قبس ىنعم مظنلا بحاص لاق 4ة يناثلا ةلأسملاإ)

 )91 ) هتلب امو همع . رصف هنأ هاتكم و1 ءمءارإو:هفلخاو ةراجائأ « ارمع دب ازإ قبس كلوقكا فلخو

 ملو هنايتإ لبق ىضم هانعم اذك ماع نالف قبس : كلوةك « كاذف سكعلاب ناك نامز ىلع اذار نأك

 تقولا كلذ لبق لجالا كلذ لصحمال هنأ هانعم (نورخأتسيامو اهلجأ ةمأنم قيستام) هلوقف هغلبي

 نيعملاهتقوب ثداح لك صاصتخا نأ هيف ببسلاو « هنيعب تقولا كلذف لصحيامنإ لب ؛ هدعبالو
 ناف صصخم نعالو حجرم نعال ؛عقاولا قافتالا ليبس ىلع سيل هدعب وأ هلبق ىذلا تقولا نود
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 «ه» نورخاتسإ امو اهلجا

 دقف هتكرت ءىث ل 0 7 قاسكلا لاق . ةئدح نع لدتا تو ا ناك رييزلا

 دشنأو هنع تيل

 بتعت ولا اماتع تلطأ دقلو " تنيز اهنع هلاف كلا تمرض

 مهظح ذخالا دنع لمالا مهلغش : نورسفملا لاق .ابنع نضرعأو اهكرتا ىأ:اهنعادلاف هل وشق

 . نوهلعي فوسف ةعاطلاو نامبالا نع

 لعفيو ناميالا رع دصي دق ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذبب انباحصأ جبتحا 4 يناثلا ةلأسملاإ)

 اوعتمتيو اولكأي مهرذ) هلوسرل لاق ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو ٠ نيدلا ىف ةدسفم هل نوكيام فلكملاب

 ةعاطلاو ناميالا نع مهيهلي لمآلا لوطفف مهقارغتساو عتقلا ىلع مهلابقإ نأ مك (لمآلا مههليو

 لب ازيوجتو انذإ اذه سيل : ةلزتعملا تلاق . دوصقملا لع لدي كلذو ؛ اهف ل نذأ ىلاعت هنإ مث

 .ديعوو ديدمت اذه

 لامعالا هذه ىلع ملابقإ نأ ىلع هبن ىلاعت هنأ بابلا ىفام ىصقأ نذإ (مثرذ) هاوق رهاظ :انلق

 ىثلا كلذ نوك ىلع صن هنأ عم ءىث ىف نذأ ىلاعت هنأ نم هانركذام نيع اذهو « مهيد ىف مرضي

 . نيدلاف مهل ةدسفم

 نم سيل لماألا لوط هيلا ىدويامو معنتلاو ذذلتلا راثيإ نأ ىلع ةيآلا تلد (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ةريثك لمآلامذىف رابخألاو . نيكلاهلا قالخأن م ايندلا ىف غرملا مهضعبنعو « نينمؤملا قالخأ

 ىلع صرحلا :نانثا هيف بشيو مدأ نبا مره.» لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورام اهنف

 اذهو : مدآ نا اذه» لاقو طقن ثالث طقن هنأ ملسو هيلع هللا لص هنعو «لمآلا لوطو لاملا

 نم مرحملاف الإو ؛ نهادحإ هتذخأ ناف ةينم نوعستو عست لمآلا نودو ؛ لجألا اذهو : لمآلا

 ناف « ىوحلا عابتاو لمآلا لوط : نينثا يلع ىثخأ امنإ : لاق هنأ مالسلا هيلع ىلع نعو «هئارو

 1 لعأ هللاو . قحلا نع دصي ىوحلا عابت :او . ةرخآلا ىسني لمآلا لوط

 اهلجأ ةمأ نم قبست ام . مولعم باتك املو الإ ةيرق نم انكلهأ اموإلل ىلاعت هلوق

 (نورخأتسي امو



 ةيآلا«لماألا مههلي و اوعتمتيو اواكأب مثرذ»ىلاعتهلوق ١64

 الاح ىأر الكرفاكلا : لاق هناف حاجزلا هلاقام مصاألاو  رخآ لمح ىلع (اورفك نيذلا دوي امبر)

 امأو . حصالاوه هجولا اذهو « اماسم ناكول دو ملسملا لاروع نمل اك رو تلاد كلر نم

 دهاشاذإ رفاكلا.ناف:: توملادنع نؤكب ام هنم دارلا : كاحضلا لاق . اهوجو اوركذ دقف نومدقتملا

 : ليقو , مههوجو تدوسا اذإ لصحت ةلاحلا هذه نإ : ليقو . امام ناك ول دو باقعلا تامالع

 عبتلو كتوعد بحت بيرق لجأ ىلإ انرخأ) نولوقي مهناف ؛باذعلا لوزنو رانلا مو خد دنع لب

 لهأ عمتجاوةمايقلا موي فاك اذإ» لاق لسو هيلع هلا ىلص ىنلا نأ ىموموبأ ىورو (لسرلا

 : اولاق « لب اولاق ؟ نيملسم متسلأ : مل رافكلا لاق ةابقلا لهأ نم هللا ءاش نم مهعمو رانلا ىف رانلا

 جارخاب سمأيف . هتمحر لضفب ىلاعت هللا لضفتيف ءرانلا ىف انعم مترص دقو « ؟كمالسإ مند ىنغأ اف

 5411 اي رفك نى دلا داب شخ اضل 1 ةروج ردكفا ( رانلا نفادلتكملا | هأ نم ناك نم لك

 كر داش تك أ كرقلا اذنه لكو "هبال هذه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرقو «نيملسم

 «رانلا نم مهجرخو « نينمؤملا محري هللا لازيام : لاق امهنع هللا ىضر سايع نا نع دهاج ىورو

 نم ناك نم : لوقي مالا رخآ ىف ىلاعت هنأ ىتح . ةكئالملاو ءايبنآلا ةعافشب ةنجلا مهلخديو

 هذه : ىضاقلا لاق . نيباسم اوناك ول اورفك نذلا دوي كل انههف : لاق . ةنجلا لخديلف نيملسملا

 ةلوبقم لوسرلا ةعافش نأ ىلعو ؛ رانلا نم رئابكلا باعحأ جرخي ىلاعت هنأ ىلع ةينبم تاياورلا

 هلوةقباطيهج و ىلعربلا اذه لمح اذهدنعف « نادودرم هدنع نالصأالا ناذهو « باقعلا طاقسإ ىف

 ءالؤه نظ ىلع بلغي ثيحب ةنجلا نينمؤملا نم ةفئاط لاخدا رخؤ ىلاعت هنأ وهو هبهذم قفاويو

 كانهو مهترسحو ةرفكلا مغ دادزيف ةنجلا مهلخدي ىلاعت هنإ مث  ةنجلا ميلخديال ىلاعت هنأ ةرفكلا

 : ملعأ هللاو رابخاألا هذه ححصت قيرطلا هذهف لاق « نيملسم اوناكول نودوي

 اكدلا 4 ل) ىفش لأ تحرر كاوحاإلا هذه لاثمأ نوننن,دق ةفايقلا هذ ناك اذإ :.لق نآذ

 اذهو باقلا ملأتو ةصغلا ىف نوكي هدحب مل امل ىنمتملاو « هباوث رثكي ىذلا نمؤملا ةجرد هباوث لقي

 .بلقلا ملأتو ةصغلاف نينمؤملا رثك أ نوكي نأ ىضتقي

 هو الع دحأ لك ىضرأ هناك هتلاق ةاندلا لهأ لاوأب ساقتال ةرخالا لهأ لاو | : انلق

 : ملعأ هللاو (لغ نم مثهرودص ىفام انعزنو) لاق اي تادايزلا بلط مهبولق نع عزنو

 : لئاسم هيفف (نوملعي فوسف لمآلا مههليو اوعتمتيو اولكأي مرذإ) ىلاعت هلوق امأ

 قالخالو مهقالخأ كلتف مهايند نم مهظوظح اوذخأي رافكلا عد : ىنعملا «ىلوألا ةلأسملا)
 نبا نأ ثيدحلا ىف ءاجو . ايهل ىملا ءىثلا نع تيم : لاقي (لمآلا مههليو) هلوقو ةرخآلا ىف مهل



 ١ ةيالا«نيملسم اوناك ول اورفك نيذلا دوياسمر» ىلاعتهلوُ

 قيلي الف. لصتيو رثكي ىنعلا كلذ نأ اضيأو « نظلا ديفت راسل ودب عرش مال الان

 . ليلقتلا ديفت اهنأ عم (امبر) ةظفل هب

 : هوجو نم هنع باوجلاو

 : ليلقالل عضو اظفل اوركذ ريثكتلا اودارأ اذا مهنأ برعلا ةداع نم نأ 4لوالا هجولال

 حيرصتلازعءانغتسالاو عقوتلاراهظإ : هنم دوصقملاو « كشلاعضو اظفل اوركذ نيقيلا اودارأ اذإو

 الصاح ىملعلا ناك نإو ٠ كلعف ىلع مدنت كلعلو ؛ تلعفام ىلع تمدن امبر : نولوةيف « ضرغلاب

 : لئاقلا لوق هنمو « كش ريغب هدوجوو مدنلا ةرثكب

 هلماإ ارمعم نرقلا ك1 دك

 مدنلا ليلق كيفكي هنأ : هانعمو « ديدبتلا ىف غلبأ ليلقتلا اذه نأ باوجلا ىف (ىناثلا هج ولاوإل

 ؟مراثك بلك لعفلا اذه نع كل:ارجاز هتوك ىف

 . ليلقلا ىف الا كاذ ىنمت نع باذعلا مهلغشي نأ باوجلا ىف «ثلاثلا هجولاوإل

 امير : لاقي م ىضاملا ىلع لوخدلاب ةصتخم «بر» ةملك نأ ىلع اوقفتا 4(ةعبارلا ةلأسملا)

 ليلدلاو كلذك مالا سيل : مهضعب لاقو . اهدعب لبقتسملا لمعتسي داكي الو « هللا دبع ىىندصق

 : رعاشلا لوق هيلع

 مالا نم سوفنلا هركت ىو

 انهالكو مسالا ىلع ةلخاد تيبلا اذه ىف «برد ةملك نأ انيب انال ؛ فيعض لالدتسالا اذهو

 ىأ الإ ؟ رخآلا نم امهدحأ نيأف ء ايضام لعفلا كلذ نوك بجو َلْقَفلا لع تلد اذإ امنأف

 هحيحصت نكمي ال ليقتسملا لعفلا لع ةملكلا هذه لوخد زوجي ال هنإ ءابدآلا ءالؤه لوق لوقأ

 اذه ىلع المتشم اتيب اودجو مهنأ ولو « لاعتسالاو لقنلا ىلا هيف عوجرلا امنإو ؛ ىلقعلا ليلدلاب

 هذه ىف هدورو» او كسمتب ل ملف « فرشأو لجأو ىوقأ هللا مالكو . هو اولاقل لاعتسالا

 اولاق : لوآلا : نيهجو نم لاؤسلا اذه نع اوباجأ ءابدآلا نإ لوقن 5 . هتتصو هزاوج ىلع ةبآلا

 . اودو امير : ليق هناكف « هققحت ىف هب عوطقملا ىضاملا ةلزنمب ىلاعت هللا رابخأ ىف بقرتملا نإ

 ءىش بر :ريدقتلاو ؛ هل ةفص (دويو) مسا (اورفك نيذلا دوي امبر) هلوقفف «ام» ةملك نأ : ىناثلا

 اورفكنيذلادويامبر هريدقت و ناك رامضا ىلع ةيالا نأ عز نمو“ جاجزلالاق ٌ اورفكن يذلا هدو

 ديرت تنأو لوبقملا هللادبعزجي مو هدنعرمضتال ناكنأ ىرتالأ : هيوبيسلوق نع كلذب جرخ دهف
 : لوقملا هللادبع ناك

 هلوق ل دحأ لك ناف نيرسفملا بهذم ىلع هوجو ةيآلا ريسفت ىف (ةسماخلا ةلأسملا)

 619 رقن  ٠.د



 ةيآلا «نيماسم اوناكول اورفك نيذلا دويامب رد ىلاعتهلوق اه

 2ك اسو ةففذو ةددشم تدرودق ءايلاف ةنومضم تناكاذإ 0 ةحوتفمو ةمومضم تدرو بر

 - اودشنأو اهنودبةراتو ءاتلا عم ةرات اضيأو امنودب ةراتو ءام فرح عم ةرات تاريدقتلا لك لبعو

 عرسم ركذأب مهتذل تركاب ةينف بر نأ كيردي ام ىمسأ

 : ىلذحلا تيب اودشنأو ءابلا نيكستب برو

 الشع يففكا رم لضم نا | اف لادقلا كف نازيعكمزأ

 «ام» فرح عم اهفيفختو ءايلا ديدشت ى لاح 22 دق ةملكلا هذهاضيأو . ةحلستم ةعامج لضيهلاو

 تناك اذإ هلك اذه ان ان كارذك «امو فرد>و 2 ءاتلا عم ةراتو امبرو امبر : كارفك

 : لعرأأ لاق براق هاكحاتروامرو بر: لاقيف 2 ةح وقم نركك دق ةمومضم بر ىم ءارلا

 هذهف «تالالوالو ٠ تبزرو برو « تمتو م“ ا ل

 2 طشلا ى ىدحاولا اهاور اهوشأن تاغللا

 نأ 5 اقدح : نيهجو ىلع «امد اهقدحانو )2 ةبوييس دنع رج فرح تر 4« يناثلا ةلأسملا )

 : هلوهك كلذرر ا قت ىدع ةركش ناوكت

 اكمل رشحت كافر ل رنا ياكل نيا اردنا ركن ماكو

 سوفنلا ههركت ءىشبر عملا ناف 34 ةهصلا نم هيلا ريمضلاد وع هيلع ليلدلاو مسأ تيبلا اذه َْق اف

 لام نم هب هدمت امنأ نوبسحأ) ىلاعت هلوق نأ اك افرح نكي ملو امسا ناكهيلا ريمضلا داع اذإو

 تعقو اذا امسا نوكي دق «ام» نأ ىلع لديامتو ؛ مسا هنأ كلذب انلع هيلا ريمضلا داع امل (نينبو

 : رعاشلا لوق ىف اهدعب نم عوقو بر دعب
 نيدتغاو هناصقن ىلع نحر انداوزأ صقتت نم برات

 برض أذهف (ام) ةملك ىلع لخدت كاإزك 5 ةركذ تناكو « نم» ةملك ىلع بر تلخداكف

 اهنأن وديرب ةفاكلا هذهام نومسي نوبوحنلاو . ةبآلا هذه ىف 6 ةفاكام لخدت نأ رخآلا برضلاو

 لعلوخدلا ًايهتذتيف فكلا اذه لصح اذإو ؛ هل ناك ىذلا لمعلا نع فرحلا تفك اهوخدب

 كاذ لوقي لجر بر وحن درفملا مسالا ىلع لخدت امنإ بر نأ ىرت الأ هيلع لخدت نكت ملام

  ريثكتلاف مك ةريظن ليلقتلاف ىهو « ليلقتلل ةعوضومبر نأ ىلع اوقفتا «ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىنمت نأ وهو «لاؤس انههف :ريدقتلا اذه ىلعو . ةغللا لهأ هفرعيام دض وهف  ةرثكحلا ام ىنعي



 ١ ةيآلا «نيسسنآرقو باتكلا تابأ كلترلا» ىلاعُت هلوق

 رجح ا هر وكيس

 ةيندف . مب: ةيآ الإ . ةيكم

 فسويأ ةهروس دعب تلزز ام امتايآو

 را

 د 2-0

 اي يذلا دوي امر 0 نيبم نآرثَو باتكلا تأيآ كلت رلا

 2 و جا رج و: رد را" 16 221772 جاع عدد سنو زو ع 2 2 2

 فوض درا ف رتشلاالا لاو اوعتمَيو اوك ايرهرذ 60 نيبلسم اوناك و 1

5500006 

 ةيكم تايأ عسل 0 تف]فوروعس

 ع

 0 ليك ص

 اولكأب مرذ نيماسم اوناكول اورفك نبذلا اين تاكل تا 0

 «نوملعي فوسف لمالا مههليو اوعتمتي

 نيبملا نآرقلاو باتكلاب دارماو . تايآلانم ةروسلا هتنمضتامىلإ ةراشإ (كلت) هلوق نأ ملعا

 كلت : ىنملاو ؛ مخفتلل نآرقلا ريكنتو سو هيلع هللا ىلص ادم هي ىلاعت هللا دعو ىذلا باتكلا

 . ناسلل ًاديفم انآرق هنوك ىفو اباتك هنوك ىف لماكلا باتكلا كلذ تايأ تايرآلا

 : لئاسم هيفق 4نيملسم اوناكول اورفك نيذلا دوي امبرإل هلوق امأ

 لهأ : متاحوبأ لاق ةددشم نوقابلاو ءابلا ةفيفخ (امبر) مصاعو عفان أرق «ىلوألا ةلأسملا))

 نم ءارلا نال كلذو ؛ تاغل ةظفللا هذه ىف لوقأو . اهنولقثي ركبو سيفو ؛ امر دوفمخي زاجحلا



 ةيلالا < تابلالا/ وا وأ يذل وذا لاعت هلوق ١

 ةفرعم ؛ ءالجلاو فراعملا هذه سيئرو ترهاللا لالج اهبف رهظيو توكلملا سدق اهبف لجتي ىتلا

 ٠ هلاعنأو هتانصو هاذ 222 كا دحوت

 ريصت ىلا ةلضافلا قالخألاب ةفوصوم ريصت نأ ىف اهتداعسو ةيلمعلا ةوقلا (ةيناثلا ةبعشلاو

 . هتمدخوهّللا ةعاط ةوقلا هذه تاداعس سيئرو « اهنع ةلماكلا لامذاألا رودصل ىدابم

 رست رلا ىرحم ىرحام لإ ةراثثإ (دجاو هلإ وفا اعأ اويلعيلو) ةلوق : لوقتف اذه تفرع اذإ

 اكل سيئرلا ىرخ ىرام ىلإ ةراثإ (كاللآلا اولوأ ركذللو) هلوقو ةيرظنلا ةوقلا لاح لايكل

 ىلع لابقالاو ةلطابلا لامعالا نع ضارعالاوه امتإ ءركذتلا اذه ىف ةدئافلا نافذ ةيلمعلا ةوقلا لاح

 . نيتهجلا نيتاه نم الإ ناسنالل ةداعسال هنأ ىف عطاقلا ليلدلاكةمتاخا هذهو « ةحاصلا لامعالا

 ىلع فوقولابجوي حتاصنلاو ظعاوملا هذه. ريكذتلانأب ةرعشم تابآآلا هذه 4« ة يناثلا ةلأسملا)

 ذء تاريذحتلاو تافي وختلا هذه عمس اذإ ءرملا نأ هيف هجولاو , اصلا! لمعلا لع لابقالاو ديحوتلا

 !! لئلا لاعاإلا ارغتشاو هر كازو نيك وحلا ةفرعم كل ل29 © |فانلاو طلاب لفتساو هفاخ

 نإ «هلعفب لقتسم دبعلا نأ ىلع لدي اهرخآو ةروسلا هذه لوأ : ىضاقلا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا))

 (رونلاىلإ تاملظلا نم سانلاجرختل) ىلاعتهلوةوهف ةروسلا هذه لوأ امأ « ىصع ءاش نإ و عاطأ ءاش

 نيدلا ىلإ مهلك قلخلا داشرإ باتكلا لازنإ نم دوصقملا نأ ىلع لدي اذه نأ كانه انركذ دق اناف

 (بابلالا اولوأ ركذيلو) هلوق نآلف ةروسلا رخآ امأو « ةيصعملاو رفكحلا نع مهعنمو ىوقتلاو

 قلخلا عفتني نأ لجل ظعاوملاو حتاصنلا هذهركذامت او ؛ ةروسلا هذه لزنأ ام اىلاعت هنأ ىلع لدي

 ناقاطماهرخاو ةروسلا هذه ل وأ نأ ررظف ,ةيصخملا ورفكلا اوك ربو نيعبطم نيم وم او رصيف اع

 . ةداعالا ىف ةدئافالف ةروسلا لوأىف روكذم هنع ىصقتسملا باوجلا نأ ملعاو . ىنعملا اذه ةدافا ىف

 هنآل «هلقع ببسبالإ هل ةبقنمالو ناسنالل ةليضفال هنأ ىلع ةلاد ةبآلا هذه 4«ةعبارلا ةلأسملا)

 000 ك1 كراف . تالالا لوأ رك دلو زسرلا تسر, امو. بنكلا هده لا. اع) هنأ نس ىلاعت
 . كلذك الا ناك امل بابلآلا ىلوآل ةيلاعلا ةبترملاو ميظعلا

 نابعش رخاوأ ىف ةعملا موي ةروسأ| هذه ريسفت مث : هنع ىضرو ىلاعت هللا همحر فنصملا لاق

 نازحالاو مومغلانم صالخلاهتلا لأسنو . دادغب ءارحصفف نارفغلاو ريذملاب متخ ةئاهتسو ىدحإ ةنمس

 هللا دمحي :نايدلا محرلا « نانملا كلملاهنإ « نارينلا تاكردنم صالخلاو . نانجلا تاجردبزوفلاو

 . سو هل او دمحم نييبنلا ماخ بع همالسو هتالصو هقيفوت نسحو



 ١ ةيآلا ءدحاو هلإ وه امتأ اودلعيلو ٠ ىلاعت هلوق

 : ىرابنالا نيركب وبألاق . هرحىهانتملا ف آلاو باذملارفصلاوأ ساحتلارطةلاو (نآر طق نمإ) مهضعب

 مهملع تناكى لا لالغالاو مهداسجأ رانلا كلهت ال م هينفت الو نارطقلا كلذ لطبت ال رانلا كلتو

 ءوسههجوب قت نفأ) ىلاعت هلوق هريظنو (رانلا مههوجو ىشغتو) ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلا فصلا

 (مههوجو ىلع رانلا ف نوبحي موي) هلوقو (ةمايقلا موي باذعلا

 لايخلاو مثولاو ركفلا عضومو « باقلا وه لهجلاو ملعلاو ةركدنلاو ةفرعملا عضوم نأ ملعاو

 نيوضعلا نيذه ىلاعت هللا صخ ببسلا اذهلف « هجولا ىف رهظت امنا لاوحاللا هذهرثأو . َسأرلاوه

 هجولا ىف لاقو (ةدّفآلا ىلع علطت ىلا ةدقوملا هللا ران) بلقلا ىف لاقف امهيف باقعلا راث 1 روهظب

 لك هللا ىزجيل) لاق ةثالثلا تافصلا هذه ىلاعت ركذ املو « ىشغتت ىنعمب (رانلا مههوجو ىثغتو)

 اج نورك نأ قيلبالل هركد قيسام نال رانكشلا سفنأ هم دارا : ىرحاررلا لاق تس ١

 ىزحب ىلاعت هنأ ىلع لدي ةيآلا ظفل نآل . همودع ىلع ظفللا ءارجا نكمب لوقأو « نامبالا لهآل

 ممؤازج ناك« ةيصعملاو رفكلارافكلا ءالؤه بسك ناكاملو هبسكو هلمعب قيلي امب صخش لك

 باوثلاوه مهم قئاللا ناك« ةعاطلاو نامي آلا نينمؤملا بسك ناك املو ءروكذملا باقعلا اذه وه

 . ىلوأ ناك مهتعاط ىلع نيعيطملا بيشي نلف مهمرجب نيمرجما بقاع امل ىلاعت هنأ اضيأو

 ىذلا مهباقع ىلع ديزيالو مهلظيال ىلاعت هنأ دارملاو «باسحلا عيرس هللا نإ ىلاعت لاق مث

 لوصحو ةيناحورلا مالآلا لوصحل ىدابملا ىه ةينابلظلا قالخالا نأ هنم لمعلا ظحو . هنوقحتسي

 ةيناسفنلا تاكلملا ناف ءايندلا ةاحلا ىف مهزم لامعالا كلترودص ردق ىلع سفنلا ىف قالخالا كلت

 توافنت مالالا كلتف ريدقتلا اذه ىلعو « ةرركنملا لاعفالا ببسب سفنلا رهوج ىف لصحت امنا

 : تاسملا يشي كلذو اهفنضو اشو اهتلكز اهترتك ق"لافالا كلت سف

 ةظعوملا ف ةيافكىأ ؛ سانلل غالب ةظعؤملاو ريكذتلا اذهىأ 4« سانلل غالب اذه ىلاعت لاق مث

 « ةروسلا هذه لك ىلإ ةراشإ لب : ليقو ؛ نآرقلا لك ىلإ ةراشإ اذه هلوق نإ : ليقف اوفلتخا مث

 اورذنيلو) هلوق امأو (باسحلا عيرس) هلوقىلإ (نبسحت الو) هلوقنم روكذملاىلإ ةراشإلب : لبقو

 . غالبلا اذهب أ ميار رتل ١ عل ىأ فوق ىلع فوطعم وهف (هب

 : لئاسم هيفو «بابلألا اولوأ ركذيلو دحاو هلإ وه امتأ اوملعيلو إل لاق مث

 ةوقلا : ناتبعش اهل ةيناسنالا سفنلا نأ ًارارم باتكلا اذه ىف انركذ دق (ىلوألا ةلأسملا)

 ةآرملاك سفنلا يشن خا اهعاوتأو ايساتجاو :اهناشمأب تادوجوملا رس قى املا ليو



 ةيالا « نارطق نم مهليبارسد للاعت هلوق 1

 تل اا ءالبلاو نزملاو فسالاعم قرافت سفنلا كلتف ىتاثثا ناكنإ وب 100 لاَ

 ىه ةرفاكلا سفنلا ناطيشو (تجوز سوفنلا اذإو) هلوقب دارملا وه اذهو : مسجلا ملاع ىلا ليملا

 نوكي هناطيش عم رفاك لك نإ : ءاطع لوق نم دارملا وهو ؛ ةدسافلا ثداوحلاو  ةلطابلا تاكلملا

 .دافصالا ىف انورقم

 دارااو ء«ضعبب رافكلا ضعب نرقوه (دافصالا ىف نينرةم) هلوق ريسفت ىف «ىناثلا لوقلاو ل

 اهضعب مضني ةلكاشتم ةسناجتم اهنوكل « ةينايلظلا ةردكملا حاورألاو ةيقسشلا سوفنلا كلت نأ

 كلتىف ىرخالا ىلا اهنَمةدحاو لكرادحناف « ئرخالا ىلا اهنمةدحاو لك ةيلظ ىدانتو ؛ ضعب ىلا

 (دافصأللا ىف نينرقم) هلوةب دارملا ىه تاراسخلاو « تاملظلا

 ظحو ؛لالغالاب مهاقر ىلا مهلجرأو مه.ديأ تنرق : مقرأ نب ديز لاق (ثلاثلا لوقااور)

 ن١ هزداشلا لاهل بر كك لطعاا ]شمالا رهاوجل قا ةللصاتلا تاكلملا نأ. كلذ نم القغلا

 اهلجرأو اهدبأ ناك لاثلاف تراص :؛ ةردك ةيناملظ تاكلملا كلت تناكاذاف . ءاضعأللاو حراوجلا

 اتلعتم كلذ نوكي نأ : اهدحأ : نابجو هيفف (دافصأللا ىف) هلوق امأو . اماقر ىف تلغو تنرق

 نونرقم مهنأ : ىنعملاو « هب اَتلعتم نوكي ال نأ : ىناثلاو ؛ دافصألاب نوبري : ىنعملاو , نينرقمب

 . هيلا ةراشالا تفلس ام مولعم لقعلا ظحو «نوديق»

 « صيمقلا وهو لابرس عمج ليبارساا (نارطق نم مهليبارس) ىلاعت هلوق 4ة يناثلا ةفصلا)

 حتتفب و ءاطلان وكس عم اهرسك ,فاقلا معتفب «نارطقو نارطقو نارطق : تاغل ةثالث هيف نارطقلاو

 قرحلف يول لريال هب سراعق لاب مسي نع نم كلجت ءىث رهو .ءاطلا_ 37و فاقلا

 لاعتشا هيف عراستي نأ هنأش نمو . فوجلالخاد ىلإ هترارحلصت دقو ؛ هتدحو هترارح برجلا

 ىهو  ليبارسلاك بطلا كلذريصي ىت> رانا لهأ دولج هب يلطتف حيرلا نتئم نوللا دوسأ وهو «رانلا

 . مهدواجىف رانااعارسإو « هتقرحو نارطقلا عذإ « باذعلا نم عاونأ ةعبرأ اهبسب لصحيف صمقلا

 «نيرانلانيب توافتلاكايندلانارطقو ةمايقلان ارطقنيب توافتلا اضيأو « حيرلانتتو . ش->ولانوللاو

 اذهو :لالجلا ةبيغو سدقلا ملاعنم عمال قرشمرهوج حورلارهوج نأ اذد نم لقعلا ظحلوقأو

 لصحي امتاف « مومغلاو مالآلا نم سفنلل لصح<يام لكو . هل صيمقلاو لاورسلا ىرحجت راج ندبلا
 بضغلاو صرحلاو ةوهشلا نآل ٠ سفنلا رهوج ىف ةقرحو عذ] ندبلا اذهلف « ندبلا اذه ببسب

 حورلا ناع ب ىذلاوه ةيلظلاو ةرودكلاو ةفاثكلل هنوكو « هيبسب حورلارهوجىلإ عراستتامبإ

 أرقو ءرطقلاو نارطقلا نم ليبارسب دسجلا اذه هشتق .ةنوفعلاو ٍننلا لوصيل بيسوهو هءوضو
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 ةيقنلا ءاضسلا ةضفلاك ض رأب لدنت : 210 تاذلاليديت دارملا نأ «ىناثلا لوقلاو )ب

 لوملا مج ر نم نم انلا نمو « نيلوقلا نيذه حرش اذهف : ةئيطخ املع لمعت لو مد اهلع كفسي "

 دنعو ؛ اهلا ةفاضم ةفص لدبتلاو « ضرألا هذه دارملا (ضرآلا لدبت موي) هلوق نآل لاق . لوألا

 ضرالا مذه:وهب لدبتلابك ف وصوملا ناك الق ءاذوج وفق وضوملا توك ناوشأل ةئضلا نر

 ةيقاب ضرآلا هذه نوكت نأ نكمي الو «لدبتلا كلذ لوصح دنع ةيقاب ضرأآلا هذه نوك بجو

 . تاذلاوهقابلا نوكي نأ ب جوف . لدبتلا لوصح عنتمال الإو . لدبتلا كلذ لوصح دنع اهتافص عم
 مايقدنع نإ : نولوقين.ذلا مث لوقلا اذهبنولئاقلاو « ةيقاب تاذلا نوكىضتت## ةيآآلا هذه نأ تبثف

 . اهلاوحأو اهتافص مدعي امنإو . ماسجألاو تاوذلا هللا مدعيال ةمايقلا

 ضرالا لعجي ىلاعت هنأ وه تاومشلاو ضرالا لبثت نم.دارللا ؛ لاش كاد 1 معاو

 هلوقو (نييلع ىنل راربالا باتك نإ الك) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو , ةنجلا تاومسلا لعجيو « منهج

 . ملعأ هللاو (نيج ىفل راجفلا باتك نإ الك)

 ىلاعت هلوق ىف هانرسف قف هلل زوربلا امأ لوقنف (راهقلا دحاولا هلل اوزربول ىلاعت هلوق امأ

 بلاغيالبالغدحاو كلامل ناكاذا كلملا نأال ؛ انبهراهقلادحاولاركذامنإو (ًاعيمج هلل اوزربو)

 تالملا نمل هلوق ةزيظن و :.ةيوعظلا ةياغ ق رم الا لاكف هريغ ىلا دح "ل فاغتسم الف رش ال را

 ىرتو) لاقف : مهتلذو مجري نيب ارابق هنوكب هناحبس هسفن فدو املو (رابقلا دحاولا هلل مويلا
 (ذئموي نيمرجلا

 : ارومأ مهتلذو مثزحي تافص نم ركذ ىلاعت هنأ ملعاو

 هب هتددش !ذا ءئثلاب ءىثلا تترق * لاقي : دافصاالا ىف نينرقم مهأو 5" 4ىلوأ الا ةفصلاف إ

 موقلا كئلوأ ةرثكل ريثكتلا ىلع انبه ءاجو : نائيش هب دششي ىذلا لبحلا مسا نآرقلاو .هتلسوو

 . ديقلا وهو دفص عج دافصالاو

 رفاك لك نينرقم : ىلكلا لاق : اهدحأ : هجوأ ةثالث (نينرقم) هلوق ىف : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ىلاعت هللا نرَهيف 5 ىأ (تجوز سوفنلا اذإو) هلوق ىنعم وه : ءاطع لاقو « لغ ىف ناطيش عم

 ىلقعلا ثحبلا ظح لوقأو « نيطايشلا نم مهئانرقب نيرفاكلا سوفن و « نيعلا روحلاب نينمؤملا سوفن

 ةفرعم لإ اهاعدو ابذهو هسفن ضار دق روكي نأ اما ٠ اننذلا قراف اذإ ناسنالا نأ.هنم

 لاو> ألا ىلع ةلبقم ةينادسجلا تاذلاا ىف ةلغوتم اهكرت لب « كلذ لعفاموأ « هتبحمو هتعاطو ىلاعت هللا

 ةداعسلاو « ةيحلالا ةرضحلاب ةجيبلا كلت عم قرافت سفنلا كلتف لوألا ناك نافذ ؛ ةيلايخلاو ةيصولا



 ةيآلا «ضرأألا ريغ ضرأألا لدبت موي ىلاعت هلوق 15

 مى سمكا سرا س2  رئا سوس ل 0 ف كادت 2-0 2006 -

 دحاو هلإ وهام ا اوملعيلو هباورذنيلو سانلل غالب اذه 51١ باسحلاعبرس

/ 77 - 
 6 اس اذه دف دع اس 1

 رب

 ةناناكالالا الرا" ماكلَو

 دحاو هلإوه امنأ اوهلعيلو هب اورذنيلو سانلل غالب اذه باسحلا عيرس هللا نإ تبسك ام سفن

 (بابلآلا اولوأ ركذيلو
 (ضرالا ريغ ضرالالدبتموي) لاقف هماقتنا تقو نيب (ماقتناوذزيزع) لاقاىلاعت هللانأ لعا

 ضراألاو تاومسلا رييغت نم سوفنلاو لوقعلاف مظعأ صأال هنآأل '؛ مويلا كلذ لاح نم مظعو

 : لئاسم ةنآلا فو

 نم لدبلا ىلعوأ ماقتنال فرظلا لعامإ « نيهجو موب بصنىف جاجزلاركذ (ىلو ألا ةلأسملا))

 (باذعلا مهتاي موي) هلوق

 لدبتتو ةيقاب تاذلا نوكت نأ : امهدحأ : نيهجو لمتحي ليدبتلا نأ ملعا «ةيناثلا ةلأسملا)

 ركذ نأ ىلع ليلدلاو ؛ ىرخأ تاذ ثدحتو ىلو ألا تاذلا ىنفت نأ : ناثلاو ٠ ىرخأ ةفصب اهتفص

 اماع اهي وسو اهتذأ اذإ اماخ ةقلخلا تلي لاقي, هنأ « رئاج.ةفّصلا.ىف ريغتلا ةذارال لدستلا ظفل

 تلدب : لاقيو (تانسح مهتائيس هللا لدبي كئلوأف) ىلاعت هلوق هنمو « لكش ىلإ لكش نم.اهتلقنف
 كلا رأت ريغتا اذإ در لدن, لاقي رو 47 رجأ ةفص لإ ةفص نم نيعلا تلق ىأ : ةبج صنق
 هلوق هنمو « ريناند مهاردلا تلدب كلوةكف تاوذلا ىف لدبتلا عوقو دنع ليدبتلا ظفل ركذ امأو

 نم دحاو لكل لمت< ظفللا نأ تفرعاذإ (نيتنج مهتتنجب مهانلدب) هلوقو (اهريغ ًادولج مهانلدي)

 : نالوق ةبآلا ف نيموهفملا نيذه

 : امهنع هللا ىضر . سابع نبا لاق . تاذلا ليدبتال ةفصلا ليدبت دارملا نأ (لوآلا لوقلا)

 7 رطل و اهراك رت و .املاج ضرالا نع ريستف ؛ اماقص ى ترد انأ الإ ضرالا كلت ى

 لاق هنأ سو هيلع هللا لص ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره وبأ ىورو . تمأ الو جوع اهيف ىري الف

 «اتمأالو اجوع اهيف ىرتالف ىظك اعلاميدآلا دم اهدمي و اهطسبيف ضرألا ريغ ضراللا هللا لدبي»

 نمؤم لتقيال» مالسلا هيلع هلوةك وهو , تاومسلا ريغ تاومسلا لدبت ىأ (تاومسلاو) هلوقو

 راثتناب تاومسلا ليدبتو « رفاكب هدهع ىف دهع وذ الو : ىنعملاو «هدهع ىف دهع وذ الو رفاكب
 لي ل او )ا د اهزق فاوستحاو . دع وكن. اهراطما واهف اوك
 7 لاجنلاك لوكت دراثو



 ١ تليه ان طل ف
 3 27 ن2 تاور ما" ه22خ ه2 22

 «47/» 0 زيزع 7 0 ةلَساو دعو د هلأ ناس اللف

 3 2 هع مو روج 102

 ار هلل 1 تاوسلار ضرألا ركع ضرالا لدبت موب

 7 ليا 2«( داَمَصألا ىف َنينرقم ذئموي نيم رجا ىر 56 6« راهقلا

 هدد 1م 02722 1 رد م هد
 للان تيسك ام سهن لك هللا ىزجبلا 66 د والا 9 نار رطق

- 

 هذه دعب ىلاعت هلوقىنعملا اذه ةكىلع لديو . نايدالا لك ىلع هنيدراهظإ هببن دعو ىلاعت هللا نآل

 ناكامو : ىنعملاو ؛ ملةبلغلاو مهيلع روهظلا كدعودق ىأ (هلسرهدعو فلخم هللا نيسحت الف) ةيآلا

 ىهىتلا تايسارلا لابجلا هنم لوزتنأنم فعضأو نهوأ مهركم ناكو ىأ « لابجلا هند لوزتل مركم

 (مهركم ناكنأ) ورمعو ىلع أرقو « هتعيرش لئالدو ٠ سو هيلع هلا ىلص دم نيد

 4 ماقتنا وذ زيزع هللا نإ هلسر هدعو فلخم هللا نبسحت الفل ىلاعت هلوق

 هذه ىف لاقو (نوملاظلا لمعي امع الفاغ هللا نبست الو) ىلوألا ةيآلا ىف لاق ىلاعت هنأ ملعا

 مقتنيملو ةمايقلا مقي ملول ىلاعت هنأ لع هيبنتلا هنم دوصقملاو (هلسر هدعو فلخم هللا نبسحتالف) ةبآلا

 ةميلسلا لوقعلاىف ررقتاملو ؛ دعولا ىف افلخم هنوك امإو الفاغ هنوك امإ مزل ؛ نيملاظلا نم نيمولظبلل

 انإ) هلوق ىنعي (هلسر هدعو فاخم) هلوقو الطاب ةمايقلا ميقيال ةثأب كولا: ناك لا كاذ عكا

 (ىلسرو انأ نبلغال هللا بتك ) هلوقو (اناسر رصنتل

 ؟ لوآألا ىلع ىناثلا لوءفملا مدق ملو ؛ هدعو هلسر فلخم لبق اله : ليق ناف

 ىلاعت هنأ ىلع هبلديل (هلسر) لاق « داعيملا فلخمال هللا نإ ءالصأ دعولا فلخيال هنأ لعيل : انلق

 هتريخ مث نيذلا هلسر هفلخي فيكف ديعاوملا فالخإ هنأش نم سيلو ادحأ هدعو فاخب ملال

 ؛ هدعو هلسر فلخم : ريدقتلار ؛ دعولا بصنو لسرلا رحب (هلسر دعو فلخم) ءىرقو ؛ هتوفصو
 رك اميال بلاغ ىأ (زيزع هللا نإ) لاقم“ مهئاكرش مهدالوألتق أرق نك فعضلاىف ةءارقلا هذهو

 . هتايلواآل ماقتنا وذ

 ىرتو راهقلا دحاولا هلل اوزربو تاومسلاو ضرألا ريغ ضرآلا لدبت موير) ىلاعت هلوق

 لك هللا ىزجيل رانلا مههوجو ىشغتو نارطق نم مهليبارم» دافصالا ىف نينرقم ذئموي نيمرجما

 «1- رخن وو



 ةيآلا «لابجلا هنم لوزتل مهركم ناك نإود ىلاعتهلوق ١
 اوركم دقو ) لاقف مركحم ةيفيك ركذب اهعبتأ مماقع ةفص ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 : لئاسم هيفو ( مثر 4

 : هوجو ىلع ؟ دوءياذام ىلإ (اوركم دقو) هلوق ىف ريمضلا نأىف اوفلتخا (ىلوألا ةلأسملا)

 حيحصلالوقلا اذهومهسفنأ اوءاظنيذلا نك اسمىف اونكسنيذلا ىلإ ًادئاعريمضلا نوكي نأ: لوألا

 ملسو هيلع هللا لص دم موق هبدارملا نوكي نأ: قاثلا و :تازوكملا بوق ةدوء حج يمصلا وآل

 ىفىلاعتهللا هركذىذلاوهركملاكلذو « مهركمكموقركمدقودماب (سانلا رذنأو) هلوق هيلعليلدلاو

 ىذلا مظعلا مركمىأ (مركم) هلوقو (كوجرخبوأ كولتقي وأ كوتبثيل اورفك نيذلا كب كم ذإو) هلوق

 ءامْسلا ىلإ دوعصلا لواح ذورمت نأ لقتام ركملا اذه نم دارملا نأ : ثلاثلا . مدهج هيفاوغ رفتسا

 كلذ ف هبجاح عم سلج هنإم“ محل ةعطق نيم ةدحاو لك ىلع قلعو كلل ا.صع توران نم ةعبرالا

 نيع نع اندلا تباغو مايأ هن الث ءاوملا وج َْق تدعاصت موحللا كلت روسفلا ترصبأ ابلف توراتلا

 ىلإ تطبهو روسنلا تافسف محللا اهياع قلع ىتلا ىصعلا كلت سكنف اهلاح ءامسلا ىأرو ذورم

 داكتالو ميظع هيف رطخلا نآل ادج ديعب اذهو : ىضاقلا لاق . مثركم نم دارملا وه اذهف ء ضرألا

 . ةتبلا ةبآلا ليوأت ىف ةجحالو دمتعم حي ربخ هيف ءاج امو هيلع مدقي لقاعلا

 ىلإ افاضم ركملا نوكي نأ : لوآلا : ناهجو هيف (ممركم هللا دنعو) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا))

 : ىناثلاو . هنم مظعأ وهركمي هيلع مهيزاحب وهف مهركم هللا دنع بوتكمو : ىنعملاو . لولاك لعافلا

 ىذلا مهاذع وهو مهب ركمي ىذلا مثركم هللا دنعو : ىنعملاو « لوعفملا ىلإ افاضم ركملا نوكي نأ

 : نو.ستحالو نو ريشا ثيدح نم هب مهيتأي هن وهحتسل

 (لوزتل) هدحو ىئاسكلا أرق هنأ عاف (لابجلا هنم لوزنل مهركم ناكنإو) ىلاعت هلوق امأ
 . ةيناثلا بصنو ىلوألا رسكب ن .ةابلاو , هنم ىرخألا ماللا عفرو ىلوآلا ماللا حتفب

 نم دوصقملا سيلو .لابجلا هنملوزت نآل ادعم ناك مركم نأ اهانعف (ىلوألا ةءارقلا امأ إل

 (هنم نرطفتي تاومسلا داكت) ال ةكرره رو لاوهلاو ميظعتلا لب ؛ هعوقو نع رابخالا مالكلا اذه

 ماللاو «ام» ىنعع (مثركم ناكنإو) هلوق ىف «نإ» ةظفل ك1 ىلا (ةيناثلا ةءارقلا نأ وز

 هلثمو دحجلامالامومسي نوي وحنلاو . لبقتسملا لعفلاب صناهليبس نم و.دحجلا ام.ىنعياهدعب ةروسكملا

 ىنلا صال لدم انهه لابجلاو (نينموملا رذيل هللا ناكام . بيغلا بع معلطيل هللا ناك امو) ىلاعت هلوق

 ةيسارلا لابجلاتوبثك اهتوبث نأ ىنعم ىلعهتلالدو همالعإو مالسالانيدمأل و ملسو هيلع هللا ىلص



 ١؟ عج ةيآالا «مركم هللا دنعو مثركم اوركم دقود ىلا هلو

 را سل ىهررم كا 00

 لوزتل هركم نك نرإَو مهركم هللا دنعو مركَم اوركم دو

 «:>» لاجل هنم

 لجأ ىلإ انرخأ) 0 دارملا ىف اوفلتخاو (لسرلا عبتنو كتوعد بجن بيرق لجأ ىلإ انرخأ

 لاحلإ عوجرلا اوبلطلب : لاقو « هيف اوطرفاماوفالتيل ايندلاىلا ةعجرلا اوبلطمهضعب لاّقف (بيرق

 ةيالا هذه ليوأتف ٍلسم ىلأ لوق ىل اع امأو ؛ لسرلا عبتنو كتوعد بحب : : مطوق ليلدب فيلكتلا

 نلاعت هناا وكده ماعم (لاود نا 3 لبق نم متمسقأ اونوكت ملوأ) مهل ابيجب ىلاعت لاقف رهاظ

 كلذ ريغ ىلإ (تومي نم هللا ثعبيال مهنامأ دهج هللاب اومسقأو) ىلاعت هلوق وهو « ىرخأ ةيآ ىف

 , ىوقأ سنجلا اذهب عيرقتلا نآل لوقلا اذهب ىلاعت هللا مبعرقف داعملا راكنا نم هنوركذي اوناكامم

 , ىرخأ ةايح ىلإ ةايحلا هذه نم انل لاوزال نولوقي اوناك مهنأىف ةهيش ال .لاوز نم كلام :ىنعمو

 بابش نعوأ توم ىلا ةايح نع اولوز نأ نوركتي وناكمهنأال ؛ ةازاجناراد ىلا رادلا هذه نمو

 اوءلظ نيذلا نك اسم ىف متتكسو) هلوقب رخآ اعيرقت مثداز ىلاعت هنإ 9 ؛ ىنغ ىلارقف نع وأ مره ىلإ

 مهسفنأ اوءلظو ءدومتو داعو حون موق مهو . كلبق اورفك نيذلا نك اسم ىف تنكس ىنعي (مهسفنأ

 ناك ربتعي مل اذاف « ربتعي نزأ هيلع بجو لاوحاألا هذه دهاش نم نآل « ةيصعملاو رفكلاب

 . عيرقتلاو مذلل ابجوتسم

 لاكتلاو ىزخلاو لابولاىلا تداع مهتبقاع نأ مكل رهظو ( مهبانلعف فيك مكل نيبتورإ لاق مث

 مبكلهأ ىلاعت هنأب نوري موقلا نكي ملو ( مهب انلعف فيك مكل نيبتو) لبق اذاملو : لبق ناف
 ؟ مهبيذكحت لجال

 نويلعياذهدنعف اوضرقناو اونف مهنإمث ايندلل نيبلاط | وناكنيمدقتملاكئلوأ نأ اوملعمهنإ : انلق

 فرع نم ىلع بجاولاو ؛نيدلا بلط ىف داهتجالاو دجلا بجاولاو « ايندلا بلط ىف ةدئاف ال هنأ

 ةبشالف نونلاب ”ىرق اذإ امأ ءاتلاب ”“ىرق اذإ اذههل َرَجاَت كلذ نوكسف'الجو ًافئاخ ناوكي نأ اذه
 تكا وأ لاق ىلاعت هن اكر يدقتلا نآل هيف

 ْ . هونيبت مل نيبام لك سيلو « مهب انلعف

 ىلع رداق 3 معي امم نآرقلا ىف هللا دور وأ ام كا رملاف «لاثمألا كل انبرضوإ) هلوق امأ

 باتك ىف كلذو ؛ لجعملا كالهلا لعفي اك لجؤملا بيذعتلا ىلع رداقو ءادتبالا ىلع ردق ام ةداعالا
 ٠ ملعأ هللاو . ريثك هللا

 («لابجلا هنم لوزتل مهركم ناك نإو مهركم هللادنعومثركم اوركمدقورإل ىلاعت هلوق



 ةيآلا «باذعلا ميتأ موي سانلا رذنأو» ىلاعت هلوق ١
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 «؟:6ه» لاثمالا ا 00 م

 كلذ صو بيقع تافصلاهذه ك5 اكن ] لاحت هلأ لنلدي هضا اع ا ليت ف 00 كفو

 نويهذي ءادعسلاو ؛ قيرف نع قي رف زيمت,ام دنع لصحت اهنإ : ليقو « باسحلا موي موب هنأ مويلا

 كولا: 00 نءمايقلاو ىعادلا ةباجإ دنع صحب لب : ليقو . رانلا ىلإ ءايقش الاو . ةنجلا ىلا

 : لعأ هتباو نا وكذ ىذا نلدللا ل وأ

 بجنبي رق لجأ ىلإ انرخأانبر اوملظنيذلالوقيف باذعلا مهتأيموي سانلا رذنأ ول ىلاعت 1

 اوءدلظ نيذلا نك اسم ىرتلكسو لاوز نمىلام لبق نمت هل ل ىأأ زغرا عبتاو كت وعد

 «لاثماالا مل 0 مهب انلعف فيك .كل نيبتو 0

 : ثاحأ هيف (باذعلا مهيتأي موي) هلوق نأ لعا

 (رذنأو) هلوقل ناث لوعفم (باذعلا مهتأي موي) فاشكلا بحاص لاق «لوأالا ثحبلاإل

 ةمايقلا موي وهو

 موي سانلارذنأو : ىنعي , قباسلا دوهعملل (باذعلا) ظفل ىف ماللاو فل“ الا «ىناثلا ثحبلا)

 ؛ مهس ور ىعنقم نيعطهم مهنوكو 2 مراصبأ ره ود مدقت ىذلا باذعلا مييتأي

 موي) هلوقذأ ىلع نوعمج نورسفملاو « راضملا ركذب فيوختلا وه راذنالا (ثلاثلا ثحبلا))

 هنالل . هفالخ دبشي رهاظلاو « ةنياعملالاح هنأ لع ملسموبأ هلمحو ؛ ةمايقلا موي وه (باذسعلا مييتأي

 متمسقأ اونوكت لوأ) مهل لاقي « ةعجرلا نولأسي مهنأو هيف ىنأي مهاذع نأب مويلا فصو ىلاعت

 ةبيبش ةيآلا هذه نأ : ٍلسم ىنأ ةجحو . ةمايقلا مويب الإ كلذ قيلي الو (لاوز نم كلام لبق نم
 لجأ ىلإ ىنترخأ الولبر لوقيف توملا مكدحأ ىتأي نأ لبق نم مكانقزر ام اوقفنأو) ىلاعت هلوقتب

 انبر اوماظ نيذلا لوقيف) لاقف « مويلا كلذ ىفرافكتلا لوقيام هناحبس هللا كح مث (قدصأف ني



 ١١ ةيآلا «ءاوه مهتدئفأو مهفرط مييلا دتريال» ىلاعت هلوق

 عانتماناك املو « لظلا كلذنع هتلفغ لج "ال ماقتنالا مدع ناكل مقتني ملول هنأ نايبهنه دوصقملا نأ
 مهلماعي هنيسحتالو دارملا نأ : ثلاثلاو . الاحم ماقتنالا مدع ناك مرجالدحأ لكل امولعمةلفغلا هذه

 : عبارلا . ريمطقلاو ريقنلا ىلع بساحملا مهبلع بيقرلا ةلماعم .ركلو ؛ نولمعي امع لفاغلا ةلما م

 نوكي هنأ الإ ءرهاطلا ىف ملسو هيلع هللا لص ىنلا عم ًاباطخ ناك نإو مالكلا اذه نوكي نأ

 ىلاعت نيب مث ؛ ملاظلل ديدمتو مولظعلل ةيلست هنأ : ةنيبع نب نايف. نعو « ةمأالا عم اباطخ ةقيقحلا ىف

 . تافصي فوصوم مويل نيملاظلا ءالؤه باقع رخؤي ام هنأ

 ةح وتفمهنيعت قب اذا لجرلا رصي صخش : لاي . راصب الا هيف صخشت هنأ «(ىل وألا ةفصلا

 . ةوقلاطوةسو ةشهدلاو ةريخلا ىلع لد, رصبلا صوخشو ؛ اهفرطيال

 :ةلرأ لاوذأ عاطمالا ريسفت ىو (نيعطه») هلوق «ةيناثلا ةفصلا ور

 ىللعو عرسأ اذا عطوتسا وه ريس ىف ريعبلا عطهأ : لاقي . عارسالاوهةديبعوبأ لاق 4 لو الالوقلا إل

 .افقاو قبب نأ فولا ةدش نم اصخاش هرصب قبي نم لاح نم بلاغلا نأ: ىنعملاف , هجولا اذه

 ىأ «نيعطهم نونوكي مراصبأ صوخش عم مهناف « داتعملا اذه فالخب مهلا- نأ ىلاعت هللا نيبف

 . ءالللا كلذ وح نيعرسم

 . عوشخو لذ ىف رظني ىذلا عطهملا : ىحي نب دمحأ لاق عاطهالا ىف (ىناثلا لوقلار)

 . تك اسلا عطهملا (ثلاثلا لوقلاوإ)ل

 : عطعأ لذو رق اذإ لجرال لاقي : ثيللا لاق 4 عبارلا لوقلاول

 هلوقف ؛ عوشخو لذ ىف رظنلاو سأرلا عفر عانقالاو (مهسؤر ىعنقم) هلوق 4 ةثلاثلا ةفصلاإ)

 ىكل هنع هسأر قرطي هنأ ءالبلا دهاشي نميف داتعملا نأ ىنعملاو مهسؤر ىعفارىأ (مهسؤر ىعنقم)

 . مهسؤر نوءفري مهنأو داتعملا اذه فالخب ملاح نأ ىلاعت نيبف  هاريال

 « صوخشلا كلذ ماود ةفصلا هذه نم دارملاو (مهفرط مهلإ دتريال) هلوق «ةعبارلا ةفصلارإل

 ديفي (مهفرط مهلا دتريال) هلوقو ًامئاد صوخشلا اذه نوك ديفيال (راصبالا هيف صخشت) هلوقف

 . مهبولق ىف ةشهدلاو ةريحلا كلت ماود ىلع لدي كلذو ء صوخشلا اذه ماود

 افصو لعج مث مارجالا هلغشت مل ىذلا ءالخلا ءاوملا (ءاوهممتدقأو) هلوق (ةسماخلا ةفصلا )ل
 ةمايقلا موي ةيلاخ رافكتلا بولق نأ نايب دارملاو « هيف ةوقال ايلاخ ناك اذا ءاوه نالف بلق ليقف
 نمل هردقح امل لمأ واعز لك نمو . ةريسحلا نم مهلاني ام مظعل راكفالاو رطاوخلا عيمج نع

 اوفلتخا دّقف ةسزلا تافصلا هذه تفرع اذا . نزحلا نم هيفام ةرثكل « رورس لك نهو باقعلا
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 نظف اعنم هنم دحي مل هلعاف فيقوتلاب الإ ملعيال هنم عنملا نأ : لوآلا : هوجو نم هنع باوجلاف

 . مالسالا طرشب كلذ ناك : ثلاثلا . ءاوحو مدآ هيذلاوب دارأ : ىناثلا . اًئاج هنوك

 هلوةلطبل نكي مل ولو الطاب رافغتسالا كلذ ناك امل كلذك مالا ناكول : لوقي نأ لئاقلو

 صخببسلا اذهلو ؛ ةنمؤم همأ تناك: مهضعب لاقو (كل نرفغتسال هبال ميهاربا لوق الإ) ىلاعت

 (باسحلاموقي موي) هلوق ىفو ملعأ هللاو (هنم أربت هللودع هنأ هل نيت املف) ىلاعت هلوق ىف ركذلاب هابأ

 : مهوق هيلع ليلدلاو « لجرلا ىلع مكاقلا مايق نم راعتسم وهو تبث, ىأ موقي : لوأالا : نالوق

 انما اع 6 اهءاوص تيثو تقرشأ ىأ « نسنعاا تاجرت هلؤق هريظن و « اهقاس لع برحلا تماق

 ا ملا نا ركام لك اخ روس لعلها كاف ناش لدم نأ رات . زجر لع

 ملعأ هللاو اهلهأ

 راصبالا هيف صخشت مويل مرخؤي امإ نوملاظلا لمعي امع الفاغ هللا نيسحتال ورإ ىلاعت هلوق

 (ءاوه مهتدئفأو مهفرط مهيلا دئريال مهشسقر ى ءنقم نيعطهم

 هنوصي نأ هللا نم بلط هنأ مالسلا هيلع ميهاربا نع ىكح مث ديحوتلا لئالد نيب امل هنأ ملعا

 ةمايقلا موي ىف ةرفغملاو ةمحرلاب هصخب نأو ةحلاصلا لامعالل هقفوي نأ هنم بلطو . كرشلا نع

 ىلع لدي ىذلا امأ . ةمايقلا موي ةفص ىلع لدي امو « ةهايقلا موب دوجو ىلع لديام كلذ دعب ركذ

 ىلاعت هنأ ىلع هيبنتلاهنم دوصقملاف (نوملاظلا لمعي امع الفاغ هللا ع الو) هلوق وهف ةمانقلا دوجو

 ناك وأ « ماقتنالا نع ًازجاع وأ ملاظلا كلذزع الفاغامإ نوكي نأ مزل « ملاظلا نم مولظملل مقتني ملول

 مقتنيال نأ عنتما هللا ىلع الاحم لظلاب اضرلاو زجعلاو ةلفغلا تناك املو ٠ ملظلا كلذب ار

 . ملاظلا نم مولظملل

 ؟ ةلفغلاب افوصوم هللا بسحب نأ ملسو هيلع هللا لص لوسرلاب قيل فيك : لبق ناف
 . الفاغ هللا بسحال هنأ نم هيلع ناكام ىلع تيبثتلا هب دازملا: لولا : هوجو نم باوجلاو

 : ىناثلاو (اونمآنيذلااهيأاي) هلوقكو (رخآ ًاطإ هللاعم عدتالو . نيكرشملا نمزنوكنتالو) هلوقك
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 دبللا) لاقمش ءانرئامضو انبولق ىفام لعت كنأ ىأ (ناعنامو قخحنام عت كن انبر) لاق لب « بولطلل
 هنأو هتوم دعب نايقبي امهنأ ىلع ارهاظ لدي كلذو (قحساو ليعمسا ربكلا ىلع ىل بهو ىذلا هلل

 ضيرعتلاو ضرلا ليبس ىلع هتوم دعب ةنوعملاو ريخلاب اممل ءاعد اذه ناكف امبيسي بلقلا لوغشم

 ايك اح مالسلاهيلع لاق ءاعدلا ندم لضفأ ءاعدلا ىلا ةجاحلادنع ءانثلاب لاغتشالا نأ ىلع لدي كلذو

 نإ) لاق مث «نيلئاسلا ىطعأ ام لضفأ هتيطعأ ىتلأاسم .رع ىركذ هلغش نم» لاق هنأ هبر نع

 (ءاعدلا عيمسل ىبر

 : لاق ميرصتلاو حاضيالا هجو ىلعال ضيرعتلاو زمرلا ليبس ىلع ءاعدلا ركذ امل هنأ ملعاو

 نم .ءاعدلا عيمس : هلوقو حرصأ وأ هب تحرص ءاوس دوصقملاب ملاعوه ىأ (ءاعدلا عيمسل ىبر نإ)

 . هدمح نمل هللا عمس هنمو هلبقو هب دتعا اذإ نالف مالككللملا عمس كلوق

 : لئاسم هيفو (ىتيرذ نمو ةالصلا مق ىنلعجابر) هلوق «سماخلا بولطملا

 هلوقنإ اولاقف ىلاعتدلل ةقولخم دبعلا لاعفأ نأ ىلع ةبآلا هذبب انباحصأ جتحا (ىلو ألا ةلأسملا)

 تايبنملا كرت نأ ىلع لدي (مانصأللا دبعن نأ ىتبو ىينجا) مالسلا هيلع مهاربإ نع ةياكح ىلاعت

 تارومأملا لعف نأ لع لدي (ىويرذ نمو ةالضلا مقم لعجا بر) هلوقو هللا نم الإ لصحيال

 . هللا نم لكلا نأى ع ًارصم ناك م السلا هيلع مهارإ نأب ميرصت كلذو : هللا نم الإ لصحال

 ىيرذضعب لعجاو ىأ . ىتيرذنمو ةالصلا مقم ىناعجا بر : ةيآلا ريدقت (ةيناثلا ةلأسملا)

 هللا مالعاب ملع هنال ضيعبتلا اذه ركذامتإو ؛ ضيعبتلل (ىتبرذنمو)هلوةىف «نمد» ةملك ن لك اذك

 (نيملاظلا ىدهع لانيال) هلوق كلذو رافكلا نم عمج هتيرذ ىف نوكي هنأ ىلاعت

 نأ ىف ىلاعت هللا اعد ةروكذملا بلاطملا ىف هللا اعد امل مالسلا هيلع هنأ (سداسلا بولطملاإ)

 مكلزتعأو) ىلاعت هلوق ليلدب ىندابع ديري : سابع نبا لاقو (ءاعد لبقتو انبر) لاف هءاعد لبقي
 (هللا نودنم نوعدتامو

 . ناتل اسم هيفو (باسحلا موةيموي نينمؤدللو ىدلاولوىلر فغا انبر) هلوق 4« عباسلابولطملاإ)

 لدي اذهف بنذلا ةقباس دعب نوكي امإ ةرفغملا بلط : لوقي نأ لئاقل (ىلوألا ةلأسملا)

 ناكام ليصحت بلط فيكم هل رقي هللا نأب امطاق ناك نإو هنع تذل ردع دق نأك هنآ

 ؟ هلوصحب اعطاق

 . هتمحرو همركو هلضف نم الإ عمطلا عطقو ىلاعت هللا ىلإ هاجتلالا هنم دوصقملا : باوجلاو

 ؟ نيرفاكاناكو هيوباأل رفغتسي نأ زاج فيك لئاق لاق نإ (ةيناثلا ةلأسملا)
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 .ىبضال نذإت لاق: معنلاق ؟ اذهب كرمأ هللا تلاق كلكأ هتادلإ لاق

 هنأ : امهدحأ : نالوق هيفو (ءامسلا ىف الو ضرألا ىف ءىش نم هللا ىلع نخم اموإل لاق م“

 مالك نم هنأ : ىتاثلاو (نولعفي كلذكو) هلوقك مالسلا هيلع مهاربال ًاقيدصت لجو زع هللا مالك

 ديفي «نم» ظفلو . ناكم لكىف ءىث نمبيغلاملاع وه ىذلا ىلع قخامو ىنعي مالساا هيلع مهاربإ

 . ام ءىش هيلع قخن امو : لق ةنااك قاتم

 : ثحابم هيفو « قإو ليعمسإ ربكلا ىلع ىل بهو ىذلا هلل دما ) لاق م

 نيذه مالسلا هيلع مهاريإ ىطعأ امنإ ىلاعت هنأ ىلع لدي نآرقلا نأ ملعا لوألا ثحبلا)

 نآرقلانم مولعم ريغف نسلا كلذ رادقم امأف , ةخوخيشلاو ربكلا ىلع قحسإو ليعمسإ ىنعأ نيدلولا

 املو « ةنس نيعستو ًاعست مهاربإ نس ناكليعمس] دلو امل ليقف . تاياورلا ىلإ هيف عجري امنإو
 قحسإ دلوو ةنس نيتسو عبرآل ليعمس] هل دلو ليقو . ةنس ةرشع ىتنثاو ةّنام هنس ناك ق#إ دلو

 هلوقا ل د اع إ و هس ةرشععبسو ةئام دعبالإ ميهاربالدل وب ل : ريمج نب ديعس نعو ؛ ةنس نيع.نل

 سأيلا عوقو نامز نامزلا اذهنأ تي نم ؛ مظعأ نسلا اذه ىف داولا ةببب ةنملا نآل (ربكلا ىلع)

 ةيلاعلا نسلا كللت ىف ةدالولا نال : معنلا م اطعأإ ل نسألا تقو و ةجاحلا رفظلاو . ةذالؤلا نم

 . مهاربال ةيآ تناك

 كلذفف همأ رجاهو ليعمسا نكسأ امدنع ءاعدلا اذهركذ امنا مالسلا هيلع ميهاربا نإ : لبق ناف

 لع ىلإ بهو. ىذلا,هللادما)لاوقي نأ هنكمب فيكف قا هل دوام تقولا كلذ فو .«, ىداولا

 (قحساو ليعمسا ربكلا

 نامز ىف مالكلا اذه ركذ اما مالسلا هيلع ميهاربا نأ ىضتقي ليلدلا اذه : ىضاقلا لاق انلق

 دعب ءاعدلا اذه ركذ امنا مالسلا هيلع هنا : لاقي نأ اضيأ نكميو . ءاعدلا نم مدقتام بيةعالرخآ

 . هفالخي تاياورلا رهاظ ناكنإو قححنا روهظو ليعمسا ربك

 : رعاشلا لوقك عم ىنعمب (ربكلا ىلع) هلوق ىف ىلع «ىناثلا ثحبلا))

 فتكلا لكؤي ثيح نم ملعأ رك نه نررت ام ىلع ىنإ

 . ربكلا لاح ىف ىل بهو : هانعمو لاخلا عضوم ىف وهو

 ءىثث نم هللا لع قامو نلعنامو ختام ملعت كنإ انبو),هلوق نيب ةيضانملا ف « ثلاثا ثحبلا

 كلذو: (قحساو كيعمسا ربكلا لقب ىلا بهو ىذلا هلل دمحلا) ؛هلوق نيبو:(ءامسلا ف الو ضرألا ىف

 اذهب حرصي مل هنكلو هتوم دعب امهتيرذ ةناعإو امهتناعإ هللا نم بلطي نأ هبلق ىف ناك هناك وه



 ١ 1/ ةيآلاءنوركشي مهلعل تارعلا نم مهقزراو»ىلاعتهلوف

 : ثحابم هيفو 4 مملإ ىومت سانلا نم ةدئفأ لعجاف ب لاق مث

 : ليقو . لفس ىلا ولعنم طقس اذإ متفلاب ايوه ئوجم ىوه ئصألا لاق «لوالا ثحبلا ل

 ىوه : لاقي ؛ لزنتو مهيلاردحنتو مهيلا طحنت : ليقو . مهيلا عرست : ليقو « ممديرت (مهلإ ىومت)

 . ليلا نيأر قم. ردا: اذإ:لجيرلا وهو ؛: كفتاو ودعا اذا :ىورب لثلا سار نم رجلا

 سانلا ليم هيف لخدي هن"الف نيدلا امأ . ايندلاو نيدلل عماج ءاعدلا اذه نأ (ىناثلا ثحبلاإل

 هيف لخدي هن الف : ايندلا اهأو . ىلاعت هلل ةعاطلاو كسنلا ببسب ةدلبلا كلت ىلإ باهذلا ىلا

 رثكيو « مهشيع عسني ليملا اذه لج الف ٠ تاراجتلا ببسي مهلا تاشاعملا لقن ىلإ سانلا ليم

 مهسابلو مهماعط

 ,« ضيعبتلا ديفت (مهيلا ىوهت سانلا نم ةدئفأ لعجاف) هلوق ىف (نم) ةملك 4( ثلاثلا 0

 هيلع تمحدزال سانلا ةدئفأ لاق ول : دهاجب لاق . مهيلا ةلئام سانلا ضعب ةدئفأ لعجاف :

 ىراصنلاو دوهلا تجحل . سانلا ةدئفأ لاقول : ريبجنب ديعس لاقو . دنلاو كرتلاو مورلاو 7

 . نويلسملا مهف (سانلا نم ةدئفأ) لاق هنكحجلو , سوجملاو

 : ناثحب هيفو «تارْقلا نم مهقزراوإل لاق مث
 لدي كلذو (تارٌدلانم مهقزراو) لاقلب ؛ تاركلامهقزراو : لقي مل هنأ (لوأالا ثحبلاإل

 مهيلا تارّعلا ضعب لاصتا ءاعدلاب بولطملا نأ ىلع

 تاراجتلا ليبس ىلع ميلا اهلاصيإ مهلا تا 0 دارا تركن نار دع 4« ىاثلا ثحبلا ١

 : 3 .٠ را ليصحتل اهنم برقلاب ىرقلا ةرامع : دارملا نوكي امنإو

 ءادال غرفتي نأ ايندلا عفانم نم لقاعلل دوصقملا نأ علدي كلذو («نوركشي مهلعل لاق مث

 هدالوأ ىلع عفانملا ريسيت بلط امنإ هنأ نيب مالسلا هيلع مهاريإ ناف ؛ تاءاطلا ةماقإو تادابعلا

 .تابجاولا ءاذآو تاولصلا ةماقال اوغرفَم نأ لجل

 (نلعن امو قخنام ملعت كنإ انبر) هلوق «مبارلا بولطملا ١

 عيال هنأ ركذ٠ مهلع اهليهستو هدالوال عفانملا ريسيتهللا نم بلط امل مالسلا هيلع هنأ معاو

 ,اهرارسأب طيخحلا اهب ملاعلا وه ىلاعت هنأو ٠ لبقتسملا ىف رومأالا تاياهنو لاوحأالا بقاوع

 : ف .امانييانمر اخاشف والاول ملعأ كنا : ىنملاو (ناعن امو قتخنام لعت كنإ انبر) لاقف

 نزلا نم ىفختام : ليقو ؛ ءاكبلانمنلعفامو ؛ ليعمإ نيبو ىنيي هقرفلا لوصح ببسب دج ولا نم ىفخت ام
 ؟ انلكت نم ىلإ عادولا دنع هل تلاق ثيح رجاهنيبو هنيب ىرجام ديري ناعن اهو بلقلا ىف نكمتملا

 م 1١فخر-؟١9(«
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 . دسجلا لأ نم لصاحلا ررضلا نم دمشأ فوخلا نم لصاحلا ررضلا نأ ىلع لدي كلذو

 ىو ىبنجاو) هلوق وهو : كرشلا نع هنوصيو « ديحوتلا هللا هقزري نأ (ىاثلا بولط لاول

 : مانصالا دبعت نأ

 (مرحن اكتبي دنع عرز ىذ ريغ داوب ىتيرذ نم ةككسأا نإ انر) هلوق « ثااثلا بولطملاوإل

 ىذريغ) ةكم ىداو وه (داوب) هنم داو نمو ليعمجإ وهو ىيرذ ضعب ىأ (ىتيرذ نم) هلوقف

 جاجوعا هيف لصحال ىنعمب (جوع ىذ ريغ ايبرع انآرق) هلوةك ٠ عرز نم ءىث هيف سيل ىأ (عدز
 هب نواهتلاوهلضرعتلا مرحهللا نأ : لوألا : اهوجو مرخلا هتيمستىف اوركذو : مرحلا كتيب دنع

 ىذلا مرحلا ءىشلاكرابج لك هباهي ازيزعاعنتمت لزب ىل ناك هنأ : ىتاثلا « هناكمل ًاهرح هلوحام لعجو

 ىلع مرح هنأ : عبارلا . هكابتنا لحيال ةمرحلا مظع مرتح هنال ًامرحب ىعم : ثلاثلا , بنتحي نأ هقح
 نأ هيلا نيرئاصلا ممأ : سماخلا « هيلعلعتسي ملف هنم قتعأ هنال اقيتع ىعس اك هنم عنتما ىأ نافوطلا

 تاومسلا قاخ نيحت بلا عضوم مرح : سداسلا « لبق نم هل لحت تناك ءايشأ مهسفنأ ىلع اومرحب

 ءامسلا ىلا عفرف ٠ مدآ هانب ىذلا رومعملا تيبلا لثم وهو ؛ ةكئالملا نم ةعبسب هفحو ضرآلاو

 ةمأ تناك ر جاه نأ ىور : اهريغو راذقألاو ءامدلاب هوبرةي نأ هدابع ىلع مرح : عباسلا . ةعباسلا

 نأوجرأ تنك :ةراستلاقف « مالسلا هيلع ليعمسإ هل تدلوف مالسلا هيلع مهاربال اهتيهوف ةراسل

 ليعمإ و ةكمملا امهلقنف ىنم امهدعب : مهاربال تلاقو , ىتمداخهقزرو هينعنف ةللح نماذلو ىلهللأ بهم

 انبر) هلوقب ىلاعت هللا اعد مث : هللا ىلا لاقف ؟ انلكت رم ىلا : رجاه تلاقف عجر ّ ( عيضر

 عضوم ىلإ ىصلاب تبتئاف ىصلا شطعو تشطع اهنإ مث ةيآلارخآ ىلإ (داوب ىتيرذ نم تنكسأ ىنإ
 الوا ليعمسا مأ هللا محر» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءانيع ترافق همدقب برضف مزمز

 وه لغتشاو ليعمسا ربك دعب داع مالسلا هيلع ميهاربا نإ مث «انيعم انيع مزمز تناكل تلح اهنأ

 هنأال ةديعب ةياكملا هذه ىف ةروكذملا رومألا رثك أ : ىضاقلا لاق  تيبلا دعاوق عفرب ليعمسا عم

 امهلقني نأ هنكمي ناكدنأ عم ءامالو ماعطال ثيح ىلإ هدلو لقني نأ مالسلا هيلع ميهاربال زوجيال

 ءام كانه لصحب هنأ هبلعأ هللا نإ : انلق اذإ الإ . ةراس لوق لجال ماشلا دالب نم ىرخأ ةدلب ىلإ

 كلذ نآلل : مالسلا هيلع ليعمسال اصاهرإ نوكي نأ لمتحيف مزمز ءام روبظ امأ : لوقأو ؛ ماعطو

 . مالسلا هيلع ميهاربال ةزجعم هنأ ةلزتعملا دنعو ةلزتعملل افالخ زئاج اندنع

 مهو « ىتيرذ نم اموق تنكسأ ىأ تنكسأب ةقلعتم ماللاو (ةالصلا اوميقيل انيرإلل لاق مخ

 . ةالصلا اوميقيل هيف عرزال ىذلا ىداولا اذهب هدالوأو ليعمس



 ٠و ةيالا«عرز ىذريغ داوب ىتيرذ نم تنيكليا ىإ انبرد ىلاعت هلوق

 ياسر اس_ ه0 ظل ا سده

 اَنبَر مرن كيب دنع - عرَر ىذ ريع داوب ىّيرذ نم تنكسأ ىإ اب

 ا 0

 تارمّلا ص ٠ ميقزراو مهل ىوهت سانلا 8 دف ككاو ةاليشلا اوميقيل
 6 هو رت هي

 نم هللا لع حام نلعت امو , قخام مع َكنإ ابر 00 َنوركشي مهل

 ليعاسإ ريكلا ىل لع َبَهَو ىذا هن دنمْلا م (يسلا ىفالضألا ىف .ىت

 0 2 هت #أ

 ابر ىيرذ نموةالصلا يقم م أعجاب بر ر ىف اعلا عيِمَس نر
 تاقي 2 ثا ع رضا ع © هَ سس اسس

 ل ا 2 ءاعد لبقتو

 لوقنف ةتامالا ليجمت كرتوأ باقعلا ليجعت ىلع ةمحرلاو ةرفغملا لمحت نأ وهو : عبارلا امأو

 لهأ نأ عم توملابال و باقعلاب ىلاعت هللا مباجاعي ملو مهنمرثك أ اذه اننامز رافك نآل . لطاباذه

 كرت ىلع ةمحرلاو ةرفغملا ريسفت لطبف نيموحرم الو نيروفغم اوسيل مهنأ ىلع نوقفتم مالسالا

 . لعأ هللا و ليلدلا نم هانررقام ةح انركذ ام ربظو هجولا اذه باقعلا ليجعت

 اوميقيل انير مرحمأ كتيب دنع عرز ىذ ريغ داوب ىتيرذ نم تدكسا نإ انبر ل ىلاعت هلوق

 ملت كنإ انبر نوركشي مهلعل تاركا ىف مهقزراو مهملإ ىوهت سانلا نم ةدئفأ لعجاف ةالصلا

 ربكلا ىلع ىل بهو ىذلا هلل دما ءامسلا ىفالو ضرالا ىف .ىث نم هللا لع خامو نلعنامو قختام

 انبر ءاعد لبقتو انبر ىتيرذ نمو ةالصلا ميقم ىنلعجا بر ءاعدلا عيمسل ىفر نإ قحساو ليعمسا

 «باسحلا موقي موي نينمؤمللو ىدلاولو ىل رفغا

 ةعبس أر ومأ هئاعدف بلط هنأعضوملا اذهىف مالسلاهيلع ميهاربا نعىكح ىلاعتو هناحبس هنأ عا

 ءادتبالاو (انمآ دلبلا اذهلعجا بر) هلوقوهو نامالا ةمعن هللانزم بلط (لوالا بولطملاإ)

 نم ءىث متي ال هنأو تاريدخلاو معنلا عاونأ مظعأ هنأ ىلع لدي ءاعدلا اذه ىف نمأالا ةمعن بلطي

 , لضفأ نمألا لاقف ؟ ةحصلا مأ لضفأ نمألا ءابلعلا ضعب لئسو ء هب الإ ايندلاو نيدلا حلاصم

 لكآلاو ىعرلا ىلع لبقت اهنإ مث « نامز دعب حصت اهناف اهلجر ترسكنا ول ةاش نأ هيلع ليلدلاو

 توم نأ ىلإ هلوانتتالو فلعلا نع كسمم اهناف بئذ اهنم برقلاب طبرو عضوم ىف تطبر اهنأ ولو
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 طاقسا ىف ةعافشلا ن ا ةماع ةهاللا نأ: ناثلاو : هتامهم خالصا تمارا هنما لال )5 هنيد لع

 ةعافش (ميحر روفغ كناذ قاصع نمو) هلوق نأ تنث اذه لطب انملاو : ةّرئاج ريغ رفكلا باق

 رافكلا نم نون وكيال نيذلا ةاصعلا ىف

 عمروأ ةيرتلادعلا راكلانموأ ئاتضلا ا نم ناؤكنت نأ امإ ةيظعملا "كلت : لوقنف اذه تبث اذإ و

 هصيصختف قلطم هيف ظفللا (ىاصع نمو) هلوق نآل نالطاب ىناثلاو لوآلاو «ةبوتلا لبق رئابكلا

 دنع نارفغلا ةبجاو ةبوتلا دعب رئابكلاو رئاغصلاف اضيأو ٠ رهاظلا .رع لودع ةريغصلاب

 رئابكلا لهأ نع باقعلا طاقسا ىف ةعافش ةيآلا هذه نأ تبثف . هيلع ظفللا لمح نكمي الف موصخلا

 قح ىف اطوصح تبث مالسلا هيلع مههاربا قح ىف ةعافشلا هذه لوصح تبث اذإو « ةبوتلا لبق

 ىللعأ بصنملا اذه نأ وهو : ىتاثلاو . قرفلاب لئاقال هنأ : لوألا : هوجول ملسو هيلع هللا ىلص دمع

 اناصقن كلذ ناكل سو هيلع هللا لص دمحم لص اح ريغ هنأ عم مالسلاهيلع ميهاربال لصحو لف بصانخملا

 مالسلاهيلع يها رباب ءادتقالاب رومأم لسو هيلع هللا لص ادمحنأ : ثلاثلاو . مالسلا هيلع دم قح ىف

 مهاربإ ةلم عبتا نأ كيلا انيحوأ مث) هلوقو (هدنقا مهادهف هللا ىده نيذلا كتلوأ) ىلاعت هلوقل

 باحأ نع باقعلا طاقسإفو ملسو هيلع هللا لص دمحم ةعافشلا تابثإ ىف بيرق هجو اذهف (افينح

 ٠ لعأ هلا .راككلا

 نإ : ليقو , بات مثقاصع نمو : هانعم ىدسلا لاق : نيرسفملا لاوقأ ركذنلف اذه تفرع اذإ

 رفكلا ىلع هتماقاب فاصعنم ليقو ؛ كرشلا رفغيال ىلاعت هللانأ معي نألبق ناكامإ ءاعدلا اذه

 ليقو « مالسالاىلإ رفكلا نع هلقنت نأي هحرتو هل رفغت نأ لعبرذاق كنأىعي محر روفغ كناف

 لجعتال نأ دارملا نوكي وأ اوبوتي ىتح مهلهمب لب باقعلاب مهلجاعيال نأ ة 2 هالله نم دارملا

 . ةفيعض هوجولا هذه نأ ملعاو . ةبوتلا مهتوفتف مهمارتخا

 . هانلطبأ دّقف ةبوتلا طرشب ةيصعملا ىلع ةعافششلا هذه لمح وهو : لوألا امأ

 : لوقنف كرشلا رفخيال هللانأ معي نأ لبق تناك اتمنإ ةعافشلا هذه نإ هلوق وهو: قاتلا امأ

 مالسلا هيلع مهاربإ دام نوكي نأ زوحبال هنأ لعلدت ةيآلاهذه 0 ك1 5 اذه

 : لفكللا تا هس عاقل وهءاعدلا اذهنم

 نامبالا ىلإ رفكلا نم هلقني نأ (امحر اروفغ) 5 نه كارما هلق: رهو: اكللاثلا امأَو

 رقلكلا ةفلص نع :لقنلا ايف راشإال ! كاقعلا'طاقشاب:ةرعتقمةحرلاو ةرفغللا نال «ديعي اضن وهف

 . ملعأ هللاو ناميالا ةفص ىلإ



 1 ةيالاعميحر روفغ كناف ىناصعنمو ىم هناف ىععبت نفو ىلاعت هلوق

 دارأ (ىو) هلوق :فانعكلا بحاص لاق :لوألا# هوجو نم تلاثلالا وبلا نع باركر
 مهضعب لاق : ىناثلاو (ىنبنجاو) هلوق ىف اهان رك ذىتلا ةدئافاا نيع ءاعدلا اذهىف ةدئافلاو هبلصنم .انب

 ةباجي :هتوعد نأ ةبشالو ءاغذلا لاح نيدوجوم اأوناك نم لك هدالوأ ةالوأو هذالوأ دال
 لاشعلا وه مصلاَو . اءنص مالسلا هيلع ميهاربا دلو نم دحأ دبعي مل : دهاجم لاق : ثلاثلا . مهف

 ةصوصخ اراجحأ نوديعي اوناكامتاولاثعلا اودبعامشي رقرافكو . نثووهفروصع سيلاهوزوصملا

 ءاعدلا اذبم ديري نأ زوحجال مالسلا هيلع هنأل « ىوقب سين باوجلا اذهو ؛ ةصوصخم !راجشأو

 هذال وأ تم نيموملاب ضع ءاعنلا اذهنأ : عبارلا . كلذ ىف مصلاكر جحلاو ىلاعت هللاريغ ةدابع الإ

 سيلءناف هنيد ىلع هعبتي ملنم نأ ديفي كلذو (ىنم هناف ىنعبتنف) ةيآلا رخآ ىف لاق هنأ هيلع ليلدلاو

 ناكنإو هلعل : سماخلاو . (اص ريغ لمع هنإ كلهأ نم سيل هنإ) حونل ىلاعت هلوق هريظن و . هنم

 ريقحت بجويال كلذو « ضعبلا نود ضعبلا قح ىف هءاعد باجأ ىلاعت هللا نأ الإ ءاعدلا ىف ممع

 امامإ سانلل كلعاج نإ لاق) مالسلاهيلع ميهاربإ قح ىف ىلاعت هلوق هريظنو ؛ مالسلا مهيلع ءايبنألا
 (نيهاظلا ىدهع لانيال لاق ىتيرذ نمو لاق

 رفكلإا نأ ىلع (مانصألا دبعن نأ ىبو ىبنجاو) هلوتب انباحصأ جتحا 4 ةشثلاثلا ةلأسملا)

 بنحيو هبنحي نأ هللا نم بلط مالسلا هيلع مهاربإ نأ ليلدلا ريرقتو« لاعت هللا نم نافالاو

 هللا نم الإ سيل نامبالا نم بيرقتلاو رفكلا نم ديعبتلا نأ لع كلذ لدف رفكلا نم هدالوأ

 ًاهوجو انركذ دق انالو .رهاظلا نع لودع هنآل , دساذف فاطلالا يعلو هنإ ةلزتعملا لوقو « ىلاعت
 . ليوأتلا اذه داسفإ ى.ةرشكا

 قفتاو (سانلا نم اريثك نللضأ نهنإ بر) لاق هنأ مالسلا هيلع ميهاربإ نع ىلاعت هللا ىح مث

 لصحا مل هنأ الإ ؛ ةتبلا ائيش لعفيال دامجاو , تادامج اهنآل زاجم (نللضأ) هلو نأ ىلع قرفلا لك

 . اهبسب اورتغاو اهب اونتتفا ىأ «مهترغو ايندلا مهتنتف لوقت اك ايلا فيضأ اهتدابع دنع لالضالا

 ىضعب ىرجم راج ىأ , ىنم هناف ىداقتعاو ىنيدف ىنعبتن م ىنعي ( ىنم هناذ ىنعبت نفل لاق م“

 هذهانباحصأ جيتحاو « ميحر روفغ كاف نيدلا ريغ ىف ىناصع نمو ىنم هبرقو ىب هصاصتخا طرفل
 رئابكلا باعصأ ق- ىف ةعافشلا هنم ضرغلاو مالكلا اذه ركذ مالسلا هيلع ميهاربا نأ ىلع ةلا
 ةمحرلاو ةرفذملا بلط ىف حيرص (ميحر روفغ كناف ناصع نمو) هلوق نأ هيلع ليلدلاو « هتمأ نم
 لواألاو ؛ كلذك اونوكيال وأ رافكلا نم اونوكي نأ امإ ةاصعلا كئلوأ : لوقنف ةاصعلا كئلوآل
 هلوقوهو رافكلا نع أربم هنأ ةيآلا هذه ةمدقمىف نيب مالسلا هيلع هنأ : لوألا : نيهجو نم لطاب

 هعبتي ل نم نأ ىلع هموهفمب لدي (ىنم هناف ىنعبت ن) هلوق اضيأو (مانصالا دبعن نأ يبو ىبنجاو)
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 هلوق ىف ةدئافلا اف كلذك ناكاذإو « ةتبلا نثولا نودبعيال مالسلا مهيلع ءايبنالا نأ : اهيناثو . ةكم

 مانصالا ةديع نم هءانبأ لعجبال نأ ىلاعت هللا نم بلط هنأ : اهتلاثو . مانصألا ةدابع نع ىنينجا

 . مانصالا نودبعي اوناك مهنأ عم «هدالوأ نم اوناكش يرق رافك نآلو « ءاعد لبقي مل ىلاعت هللاو

 :لاوعتف ؛ ءان الاب ص وصخع ءاعذلا و : هتاناءاتأ اوناك انماو ميه رباءانبأ اوناك ام مهنإ : اولاق ناف

 نم اناكامهو « قحسإ و ليعمسإالإ اوناكام مثو « هبلص نم هءانبأ ءانباألا كئلوأن م دارملا ناك اذاف

 . ءاعدلا كلذ ىف ةدئافلاام هنأىف لالا داع دقف منصلا نودبعيال ءايبنألا نأ لع دقو :ءايننالا رباكأ

 ءانب نم غرف امل مالسلا هيلع هنأ لقن هنأ : لوآلا : نيهجو نم لوألا لاؤسلا نع باوجلاو

 نقرا نت ناقلاو :تارخلا] نه هنآ ةدلللا كلك رتج  هنم دازللاو : ءاعذلا اذه. رك ذ ةمكلا

 لكو « نيارطفملا رثكأأ هلع. هولا اذفو « ةيرقلأ لهأ ىأ (ةدرقلا لأساو) هلوقك « نينمآ' اهلهأ

 : نيهجو نم باوجلاف ريدقتلا اذه

 ١١ ن4 تتاخلا نأ رهار.,نفاللا فاد ارم ل راص>ل نن مادي اتمتحا ام «لوآلا هجولاإ)

 ندو ءاضعب مهضعب فاخب الف ةكمب نوقالتي مهنيب ةوادعلا ةدش عم سانلا ناكو : نمأ ةكم ىلا ًاجتلا

 جراخسانلا نع نيشحوتسم نونوكيو . ةكمب اوناك اذا سانلا نمزوب رقي مناف ش>ولا نمأ كلذ
 : هيلع ءاعدلا لمح بجوف كه ىف لضاح نمآلا ند عونلا اذهف ؛ ةكم

 هلعحجب كحلاو مآألاب ىأ (انمآ دلبلا اذه لعجا) هلوق نم دارملا نوكي نأ «ىناثلا هجولاور)

 . ةلاحال لصاح مكحلاو صماللا كلذو انمأ

 انلعجاو) لاق ام اهتدابع بانتجا ىلع ىتتبث هانعم : جاجزلا لاق ىتاثلا لاؤسا نع : باوجلاو

 ا ءاراسالا| لع ابن ىأ (كل نيما

 مالسلا مهيلع ءايبناألا تبثي ىلاعت هنأمولعملا نم ناك امل هنأل قاب ؟ لاؤسلا : لوقي نأ لئاقلو

 : ناهجو باوجلا ىف ىدنع حيحصلاولا وسلا اذه ىف ةدئافلا افمانصالا ةدابع نم بانتجالا ىلع

 امضه كلذ ركذ هنأ الإ مانصالا ةدابع نم همصعي ىلاعت هنأ لعي ناكناو مالسلا هيلع هنأ : لوألا

 نإ : ترلودب ةفوشلا نأ" قاثلااو ١ تلاظللا لك ىفا هللا اضف لإ ةقافلاو ةجاحلل !ًناهظاو نسفنلل

 طياسولاب بلقلاقيلعتوهو خخ كرشو ؛« نوك رشملا هب لوقي ىذلاوهو لج كرش : ناعونكرشلا

 ىوس افرصتم ىريالو طياسولا نع هرظن عطقني نأ وه ضحلا ديحوتلاو . ةرهاظلا بابسالاب و

 همصعي نأ هنمدارلا (مانصالا دبعن نأ ىنبو ىنبنجاو) هلوق نوكي نأ لمتحيفىلاعتو هناحبس قحلا

 ,:ةدارم ملعأ هللاو نخلا كرشلا اذه نع
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 دعت نأ ىو د مآ دلبلا اًده لعجا بر مانا َلامذِإَو

 هساس نب دس سمعه 2 ه1 2 ل
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 2212 يح َكناَف ناصع

 امولظ كنوك امهو : نافصو اهذخأدنع كال لصخل اهتطعأىذلا انأو اهتذخأ ىذلا كأف ةريثكلا

 تك نإ لوق هن 6 ةوضشلار ءامحر اروفغ ىنوك امهو اهماطعإ دنع نافصو لو“, اًراَقك

 ريفوتلاب الإ كريضفت لباقأ الف كروصقو ك ري لعأ محر انأف اراك تنك نإ روفش انآق ايل

 . ةحرلاو ةقاعلا نسحت هللا لست و «ءافولاب "لإ داع ىئاجاال

 تر مانصاإلا ديعت نأ ىبو ىنتجا و انما دلبلا اذه لعجا بو مهاب لاق ذإو إل ىلاعت هلوق

 « محر روفغ كناف قاضع نمو ىف هناف ىعت نق م سانلا نم,اريثك نللخأ نا

 هريغ ةدابع زوحي ال هنأو هناحبس هللا الإ دوبعمال هنأ ةمدقتملا لئالدلاب نيب ال ىلاعت هنأ ملعا

 . ناثوآلا ةدابع راكذإ ىف هتغلابم مال لا هيلع مهاربإ نع ىكح ةتبلا ىلاعت

 لعجابر) هلوق : اهدحأ : ءايشأ هللا نم بلط هنأ مالسلا هيلع مهاربإ نع ىكح ىلاعتهنأ ٍلعاو

 . نمأ اذ انمآ ةكم : دارملاو (انمآ دلبلا اذه

 (انمآ دلبلا اذه لعجا) هلوق نيبو (انمآ ادلب اذه لعجا) هلوق نيب قرف ىأ : لبق ناف

 ليزي نأ : ىناثلا فو « نوفاخن الف 1 نمأي ىلا .ةالبلا ةلخج كم ةلججب نأ لولا ف لأس : انلق

 لاق هن اكنمالا وهو ةفصلا كلت دض اهل لصحن و ؛ فوخلا ىهو . امل ةلصاح تناك ىتلا ةفصلا اهنع

 نأ ىبو ىنبنجاو) هلوق : اهناثو . ةرقبلا ةروس ىف هريسفت مدقت دقو ؛ ًانمآ هلعجاف فوخم دلب وه

 : لئاسم هيفو (مانصالا دبعن

 : ءارفلا لاق . هبنجو هبنجاو هبنج تاغل ثالث هيفو (ىبنجاو) ”ىرق لوألا ةلأسملاإ)

 هلصأو ؛ هرش ىننجأو هرش ىبنج نولوقي دحجن لهأو ؛ فيفختلاب ىبنحي ىبنج لوي زاجحلا لهأ
 , ةيحانو بنا لع ءاريغ ص ءىغلا ل

 مهاربإنأ : اهدحأ : هوجو نم ةيآلا هذه ىلع لاكشالا : لوقي نأ لئاقل (ةيناثلا ةلأسملا)
 ءاوراغأو ةبعكلا اوبرخ ةءامجنال ؛ هءاعد هللا لبقامو « انمآ ةكم لعجب نأ هبر اعد مالسلا هيلع



 ةيآلا رافك مولظل ناسنالا ناد ىلا ءل هلوق ا 3

 بتاع قلاب لمأع لقعلا كلذب مث ادحاو المع 7 9 3 قئالخلا عيمج 300 نأ

 . نيمهوتملا ماهوأ نع سدقت هناحبسف « ليلقلاالإ اهنم كردأ امل ءايشألا لقأ ىف 00 هلآ ةكح

 اهدعبامىلإ و اهلبقام ىلإ رظناف مفلا ىف اهعضتل ةدحاولا ةمقللا تذخأ اذا كنأ (ىاثلا لاثملا ا

 هتيلكب ملاعلا اذه ناك اذإ الإ لمكت الو متتالزبخلا نم ةمقللا كلت نأ فرعاف.::اهلبق ىلا ر ومالا امأ

 « ةعبرالا لوصفلا.ةنوعمب الإ تبذتال اهنأو , اهنم دبال ةطنحلا نآل ءبوصأألا هجولا لعامئاق

 لاصتاو ؛ كالفآلا نارود دعب الإ اهنم ءىشلصحب الو . راطمألاوحابرلا روهظ وعئابطلا كك

 ءطبلاو.ةعرسلاوةهجلا ىف اهتيفيك ىف « تاكرحلا ىف ةصوصخم هوجو ىلع ضعبب بك اوكلا ضعب

 ديدحلا دوت دنع الإ لصحتال ىهو ؛ زيخلاو نحطلا تال آ نم دبال ةطنحلا نوكست نأ دعب مث

 ةقباس ةيديدح ىرخأ تال آب الإ اهحالصإ نكحم.ال ةيديدحلا تالآلا نإ مث ؛ لابجلا ماحرأ ىف

 لع 2ك فيك أ لما : تالآلا هذه. لوأ ىف ةيديدح هلا ىلإ اهئابتنا نم دب الو « اهلع

 « ةعبرالا رصانعلا عامتجا نم دبال هنأ رظناف تالآلا كلت تلصح اذإ مث ؛ ةصوصخلا لاكشالا

 مدقت |مف رظنلاوه اذهف . قيقدلا كلذ نمزبخلا خبط نمي ىتح رانلاو ءاوهلاو ءاملاو ضرآألا ىهو

 هلأ رهو ناروجلا ناب يك ار قف لمت : الوصح دعب امف رظنلا امأو . ةمقللا هذه لوضح ىلع

 لك كا كلر ا روت تك ةناور ةيقللا كلم عافتتالا انكم ىتح نادب "لا قاخ تفرك ىلاكت

 ةفرحمب الإ ءايش الا هذه نم ليلقلا فرعت نأ كنكمب الو « راضملا كلت ثدحت ءاضعأإلا ىأ ىفو

 الإ هتفرعم نكميال ةدحاولا ةمقللاب عافتنالا نأ انركذ امب رهظف « ةيلكلاب دل لع حيرشتلا ملع

 رهاقلا ناهربلا اذ رهظف ؛ تحامملا هذهنم ةرذ كاردإ نعةرصاق لوقعلاو ا ةفرعم

 (رافك مولظل ناسنالا نإ) لاق ىلاعت هنإ مث (اهوصحت ال هللا ةمعن 2 2 لا هلوذ هَ

 , عزجيووكشي ةدشلا ىفمولظ : ليقو . اهل نارفكلا ديدش رافك اهر لافغاب ةمعنلا لظي : لبق

 اذهوهسنجلا اذه ةداع نأ ىنعي « سنجلا : انهه ناسنالا نم دارملاو : عنمب و عمجي ةمحنلا ىف رافك

 : ناثح انههو « هانركذ ىذلا

 لاحلاىف اهيسن ةمعن دجو اذاف . ةلالملا لعو نايسنلا لع لوبجب ناسنالا نأ «(لوآلا ثحبلا )ل

 هللا معن نا ًاضيأو ؛ ةمعنلا نارفك ىف عقبف اهلمب لاحلا ىف هناف اهسني مل نإو ء اهركش كرتب اهبلظو

 . قابلا نع لفغ اهضعب ىف لمأتلا لواح ىتف هريثك
 ةروس ىف لاقو (رافك مولظل ناسنالا نإ) عضوملا اذه ىف لاق ىلاعت هنأ (ىتاثلا ثحبلا ل

 معنلا تلصح اذإ : لوقي هنأأك ةقيقد هيف ىل تحال هيف تلمأت املو (محر روفغل هللا نإ) لحنا



 ١ ب ةيالا اهوصحال نادي ارت كا

 ةميظعلا ةمعناا كلت ركذ املىلاعت هنإ مث (هوُملأسام لك نم ات و) هلوق ( ( ةرشاعلا ا

 ديدعتلا اهضعب ىلع ىأيالام تادارملا وهعفانملا نم هدابع ىطعأ لب « اهيلع رصتقي مل هنأ كلذ دعب نيب

 .قرقو ايش لاوئسم لك قمر مريد فوذخ ل ومفملاو:(موقاسام 1ك نم مك انآو) لاقف ءاصحالاو

 زوجي و هيلئاس ريغ كلذ عيمج نم مك انآ ىأ . لاحلا لع بصن هلو ىفن (هولأسام)و نيونتلاب (لك نم)

 مكشياعمو مكلاوحأ حلصت ملو هيلا ,تجتحاام كلذ لك نم مك انآ : ريدقتلاو ةلوصوم «امد نوكت نأ

 هلوقب مالكلا متخ 9 هذه ركذ (ىل ىلاعت هنإ مث «لاحلا ناسلب هومتبلطوأ هوملأس من اكف : هبالإ

 معنأ : لاقي ردصملا ماقم ميقأ مسا انهه ةمعنلا : ىدححاولا لاق (اهوصحتال هللا ةمعن اودعت نإو)

 نححأو ىنعم ةقفنو 0 0 : هلوقك ماعنالا ماقم مسالا مبقأ ةمعنو اماعنإ معني هبلع هللا

 ديدعت ىلع نوردقتال ىأ (اهوصحتال) هلوق ىنعمو ٠ ردصملا ىنعم ىف هنال عمجب مل كلذلو

 :امهتكلابج
 لمأتي نأ هيلعف , عنتمم هللا معن ماسقأ ىلع فوقولا نأ فرعي نأ دارأ اذإ ناسنالا نأ ملعاو

 : نيلاثم هنما رثأذن نك و هنع هسفن رع قرعيل دحاؤ د شك

 ةيغامدلاامأ . ةيعاخناهنمو ةيغامداهنم ؛ نامسق باصعالانأ اوركذ ءابطألانأ «لوالا لاثملاإ)

 مث « ةعبسلا حاورألا كلت نم دحاو لك نم ةئشانلا مكملا ةفرعم ىف مهسفنأ | وبعتأ مث ةعبس اهناف

 تعبشلا كات نم دحاو لكو ةريثك تفشل مسقنت ةعبسلا حا ورآلانم دحاو لكنأ هيف كشالام

 500020 ا ولو ءاضعالا ىلإ رمايه دحاو كلو رعلا نه قدا ةقضد بس ناك

 بعنشلا كلت نإ مث . ةينبلا لاصم تاتخال عضولا ببسب وأ ةفكلا بيس ىأ ةكلا بش

 اذه ىف ناسنالا 5 اذاذ , ةصوصخم 1ك اهنم ةد>او لكلو ٠ 1ك دلل رك نوكت ةقيقدلا

 تناف ول ةميظع ةمعن دبعلا لع ةيبصعلا اياظمشلا كل نم ةيظش لك بسحم ىلاعت هللا نأ فرع ىنعملا

 اذه دنعو اهلاوحأ ىلع عالطالاو الع فوقولا ىلا هل ليبسال هنأ اعطق فرعو هيلع ررضلا مظعل

 ةيبصعلا اياظشلا ىف اذه تربتعا اكو (اهوصحم ال هللا تمعن اودعت نإو) ىلاعت هلوق ةحصب عطقب

 ةيكلا بسحت ةيكرملاو ةطيسبلا ءاضعأللا نم دحاو لك ىفو :ةدروألاو نيبارشلا ىف هلثم ريتعاف

 تربتعا اذإو ؛ هل لحاسال ارحب بابلا اذه ماسقأ ىرت ىتح لاعفتالاو لعفلاو عضولاو ةيفيكلاو

 حا ور الاملاعبناي ناف ؛هحورو هسفتف ىلاعت هللامعذ ماسقأ فرعاف دحاولاناسنالا ندبىف اذه

 ملاع لاوحأ ربتعا كلذ دنعف دحاولا ناويحلا ةلاح تربتعا امل مث داسجالا ملاع بئاجم نم ل

 فرعت اذه دنعو ناو.حلاو تانلاو رحبلاو ريلا بئاخيو رصانعلا تاقطو بك ازوكلاو:كالفآلا

 619 رخف حوال»



 ةيآلا «نيبئاد ردقلاو سمشلا كل رخسو» ىلاعت هلوق ١
 ةفص ىلع را اعت 107 ةؤذختب فيك دانعلا هفيرعت الواو تالآلا اسو ديدحلل

 اهيذ ةيوقلا تاكرحلا قلخو حايرلا ىلاعت هقلخ الولو « ةنيفسلا ىرج حصي اهرابتعاب ىتلا ناليسلا

 نفسلاب عافتنالا عقو امل اهيف نفسلا ىرج زودام قمعلا نم اهيف لعجو راهنالا عسو هنأ الولو

 كح اللا ل وااررماللا دلل رذملا رهو 4 كاؤجاللا:ةذيل قلاخلا وه لاعتاهنأ لح آل راض

 . هللا نفسلا ةفاضا

 هنأت كفصو: السلق مظعلا كلملا نآل هرمأ ىلإ ريخستلا كلذ فاضأ ىلاعت هنأ (ىاثلا ثحبلا)

 ءىثل انرمأ امتإ) هلو رهاظ ىلع هلمح نم مسبنمو « هنأشل امظعت اذكب رمأ هنإ هيف لاقي امنإو لعف

 . هانركذام ىلإ عجار هجولا اذه قيقحتو (نوكيف نك هل لوقت نأ هاندرأ ذإ

 ءاملا هجو ىلعىرحي ناك امل هنأىنعملاو «زاجم اهريخسنف تادانمجانم كلفلا (ثااثلا ثحبلا)

 . هلرخسم ناويح هناك راص حالملا هيهتشياك

 تاعارزلاف هب عفتني ءاقرحبلا ءامزأ ملعاو (راهنآلا كلر خسو) ىلاعت هلوق (ةسماخلا ةجحلا)

 عضاوم ىلإ اهنم ءاملا ثعبني ىتح نويعلاو رامنآلا ريجفتب قلخلا ىلع هماعنإ ىلاعت ركذ مرجال

 . رامنآلا هايم وه مهملا اذهل ملاصلاو ء برشلل حلصيال رحبلا ءام ًاضيأو ؛ تابنلاو عرزلا

 (نيبئاد رمقلاو سمشلا ركل رخسو) هلوق «ةعباسلاو ةسداسلا ةجحلا ١

 رمقلا لعجو) هلوق اهنم تايآ ىف ىلاعتهللا هركذدقو . مظع رمقلاو سمشلاب عافتالانأ معاو

 اف لعجو) هلوق اهنمو (نابسح رمقلاو سمشلا) هلوق اهنمو (اجارس سمشلا لعجو ارون نيف

 ىنعم (نيبئاد) هلوقو (ارون رمقلاو ءايض سمشلا لعج ىذلا وه) هلوق اهنمو (ارينم ًارقو اج ارس

 اذهان رك دادق ]اهو رابأذ بأدب باد الاقي, ةذرطم ةداغ لع لمعلا 'ى تلا ارو م ةنللا ف بدلا

 امهريس ىف نابأدي هانعم (نيبئاد) هلوق : نورسفملا لاق (ابأد نينس عبس نوعرزت لاق) هلوق ىف

 رمقلاو . راهنلا ناطلس سمشلان اف ناويجلاو تابنلا حالصإ ىفو ةبلظلا ةلازإ ىف امهريثأتو امهترانإو

 ةيلكلاب ملاعلا ٍلاصم تاتخال اهالولو ؛ ةعبرأالا لوصفلا تلصح امل سمشلا الولوليللا ناطلس

 . باتكلا اذه لوأ ىف ءاصقتسالاب رمقلاو سمشلا عفانمانركذ دقو

 (رامتلاو ليللا مكل رخسو) هلوق «ةعساتلاو ةنماثلا ةجحلا ١

 (اشاعم راهنلا انلعجو اسابل ليللا انلغجو) ىلاعت هلوةك نآرقلا ىف ةروكذم امهعفانم نأ ملعاو

 ليللا ريخست : نوملكتملا لاق (ارصبم راهنلاو هيف اونكستل ليلا ركل لعج ىذلا وهو) هلوقو

 . رخستال ضارعالاو «ناضرع امهن ال زاجب راهنلاو



 ١؟ا/ 2 ةيآلا «همأب رحبلاف ىرجتل كلفلا كلر خسوو ىلاعتهلوف
 ءامسلانملزنملا ءاملا اذه ةطساوب تارمملا هذه جرخأ ىلاعت هنإ : موق لاق (ثلاثلا ثحبلا إل

 ةليلقلا عفانملا هذهنأ اوملع اذا مهنأل . نيفلكملل ةحاصم ىنعملا اذه ىف نآل كلذو « ةداعلا ليبس ىلع

 نأ ىلوأ ةرخآلا رادلا ىف ةمئادلا ةميظعلا عفانملاف ٠ بعاتملاو قاشملا اهليصحت ىف لمحتت نأ بحب

 نأبف « ةريقحلا تاريخلا هذمل ًابلط تاذللاو ةحارلا كرتي ءرملا ناك اذإو ء اهبلط ىف قاشأل لمحتت

 لاز امل ببسلا اذهلو . ىلوأ هباقع نع'صلختيو ىلاعت هللا باو زوفيل ةيويندلا تاذللا كرتي

 . نيملكتملا لوق اذه , بصن الوبعت ريغ نم اهاهتشم سفن لك ىلاعت هللا لانأ ةرخآلا ىف فيلكتلا

 ةلايملاو«ءايتلا نمل رانا مالا اره عورزلاو رالا ثدحي ىلاعت هنإ : نورخآ موق لاقو

 ٠ ةرقبلا ةروس ىف اهانركذ دقو , ةضحم ةيمالك

 . راجتالا ىلع لصحام ىلع بلغالا ىف عقب (تارقلا) ظفل : ٍلسم وبأ لاق «عبارلا ثدبلاإل

 (هداصح مويهقح اونآو رمثأ اذإ هرم نم اولك) ىلاعت هلوةك ؛تابنلاو عورزلا ىلع ًاضيأ عقيو

 اك لاك هلآ دارللو (مكل اقزر تارغلا نم هب جرخأف) ىلاعت لاق (سماخلا ثحبلا)

 لاصيإتارّعلا هذهقيلختب دصق ىلاعتهنأ دوصقملاو ءانل اقزر نوكستنأ لجل تارقلا هذه جرخأ

 عفنلا لاصيإ هلعفب نسحملا دصق اذإالإ اناسحإ نوكيال ناسحالا نآل  نيفلكملا ىلإ ةعفنملاو ريخلا

 . هيلا نسحما ىلإ
 هب جرخأ ىأ . قزرلل نايب (تارٌعلا نم) هلوق : فاشكلا بحاص لاق (سداسلا ثحبلارل

 ارصن وأ لوعفملا نم لاح اقزرو جرخأ لوعفم تارٌعلا نم نوكي نأ زوحجيو « تارمث وه اقزر

 . ل اقزر تارعغلا نم قزرو : ريدقتلاو « قزر ىعم ىف هنال جرخأ نم ردصملا ىلع

 ىلاعت هلوق هريظنو (هرمأب رحبلا فىرجتل كلفلا مكل رض و) هلوق ىهو 4( ةعبارلا ةجحلا امأفإ)

 : ثحابم اهيفف (مالعألاك رحبلا ىف راوجلا هتايآ نمو)

 ىراجلا كلفلا دوجوب لمكي امنا ضرالا نم تبني امب عافتنالا نأ «لوالا ثحبلا ل

 ةمعننأ ىتح همعنأ نم رخآ عونب ضراألا فارطأ نم فرط لك صخ ىلاعت هنآل كلذو ءرحبلاف

 نإ مث « تاراجتلا ىف حبرلا رثك سكعلابو ضرالا نم رخآلا بناجلا ىلإ تلقن اذإ فرطلا اذه

 . ةيآلا هذه ىف ص كلفلا ىهو رحبلا نفسي وأ لاما ىهو ربلا نفسب الإ نكميال لقنلا اذه

 ؟ دابعلا لامعأ نم ةنيفسلا بيكرت نأ عم كلفلا مكل رخسو ىنعمام : لبق نا

 باجأ دقف ةلزتعملا بهذ» ىلع امأو ؛ لاؤسالف ىلاعت هللاقاخ دبعلا لعف نإ انلوق ىلع امأ : انلق

 هقلخ لولو نفنملا' نيككرت نكع اهنم/ىلا ةلضلا:راجشالا قاخ لاعت هنأ لول : لاف دنع ىفاثلا



 سم رقلا نم هب جرخأف ءام ه ءامسلا نملزنأ وو ىلاعتهلوق ١

 سا رسلورباع ١ 2 زرعها

 اًموصحتال هلا طم د اودع نإَو هوهلاساَم لك نم مك «انآو د راملاَو
 تاس كس دعا ساو © ف

 <52 اراد رك نادال نإ

 كرس ها مع اودع نإ وع طالت رم مان 7 رانا او ليا كل رغسو دنا

 (رافك مولظل ناسنالا نإ

 ىمظعلا ةدمعلا تاكو ؛ ءايقش الا لاوحأ وءادعسلا لاوحأ فصو ىف مالكلا لاطأ امل هنأ ملعا

 ةواقشلا لوصح ىفو  هتافصبو هتاذب ىلاعت هللا ةفرعم تاداعسلا لوصح ىف ىرركحاا ةلزنملاو

 ىلع ةلادلا لئالدلاب ءايقشأالاو ءادعسلا لاوحأ فصو ىلاعت هللا متخ مرجال « ةفرعملا هذه نادقف

 . تارودسلا قلخ: الو أ. لئالدلا نم عاونأ ةرشع انهه ا هتردقو هيلع لاكو عناص صلا دوجو

 (ضرالاو تاومشلا ق اخ ىذلا ىذلا هللا) ىلاعت هلوَعب ةرامشالا امهللاو ٠ ضرالا ا مناثو

 كلفلا مكل رخعو) هلوق : اهعبارو (مكل اقزر تاع كرك جرخأف ءام كلا نفل اور ام

 مكلرتخو) هلوك : اهعياسو اكدت (رامنالا مكل ردو) هلوق : امسماخو (هرمأب رحبلا َّق ىرجتل

 مانا و) هلوق : اهرشاعو (راملاو ليالا مكل رخسو) هلوق : اهعساتو اهنماثو (نييئادرمقلاو سمشلا

 ان رءاه هر اهريرقتو .٠ باتكلا اذه اهركذ 0 دق ةرشعلا لئالدلا هذهو ا لك نم

 ىذلا) هلوقو . أدتبم (هللا) ىلاعت هلوق نأ ملعاف . دئاوفلا ضعب اذهه ركذن أن نان هل ورا را وطار

 نأ باتكلا اذه ىف انركذ دقو ٠ ضراألاو تاوم.لا قلخ ركذب أدب ىلاعت هنإ مث . هربخ (قلخ

 اه اهم ايه اضرك لب اد اعإ و. ميكحلا عناصلا دوجو ىلع لدت هجو 5 نم ضرألاو ءامسلا

 ءام ءامسلا نم لزنأو) هدعب لاق هناف كلذ دعب ةروكذملا ةلدآلا رئاس امهلع عرفتي ناذللا نالصألا

 تحابم هيفو (مكل اقزر تارثلا نمدب جرخأأ
 ءاملارقتسيام دجوي مل ضرآلا الولو اهنم ءاملا لازنا حصي ملءامسلا الول «لوآلا ثحبلا)

 . بولطملا اذهو دوصقملا اذه لصح ىت- امهدوجو نم دبال هنأ ربظف 1

 مادبا لور ء اى : لرالل . نالؤوق ةيفو ماما نمل زن وز هلوق (ىقاثلا ثحبلا

 , امسلا سفن نم هلزنأ ىلاعت هنأ : ىناثلاو . عافترالا وهو «ومسلا نم اَقاقتْشا ءامس باحس 1 ىمسو

 كلذ قمل اذاف هنم لفسأ ميغ خا ىرب و لاع ل بج ةلق ىلع دعا مل اذهو

 . الطاب هيف عازألا ناكر صيلاب ادداشم ا اذه ناكاذإو مهلع ار ١ طام ميغلا كلذ ى



 ١ ةيالاءضرألاو ' تاومسلاقلخ يذلا هللاو كسيال# '

 نم هب ج كركي 0 ءامسلا 0 5 تا ويسلا قا ىلا 2
00 

 2 5300 هرم رحببلا ىف ى رجل كلا مك- كرس لاَ زرتا َرَمُشلا
 20 لا سوم

 ليلا مكن رحسو و نيبئاد رار 0 1 را 2222 رامالا

 ةالصلاو نامالا ىهو ٠  ةرعملا طاضط ىه ةئالثلا هذهف ٠ لاعت هللا ةعاط َْق ؛ لدتلا ىلا هقرص

 بيغلاب نونمؤي نيذلا) ىلاعت هلوق ىف هانركذ ةثالثلارومألا هذه ىف لاقي نأ بحبام مامت و ةاكرلاو

 (نوقةفني مهانقزراممو ةالصلا نوميقيو

 تلددالا نال ى نوكي ال قزرلا نأ ىلع لدت ةيآالا : ةلزتعملا تلاق 4 ةعبارلا هلأسملا)

 قلق نأ جتنيف ةيف .حودممم مارحلانم قافنالا نم ءىث الو «حودمم قزرلا نم قاقنالا 7 ىلع

 . ًارارم مالكلا اذه ريرقت مم دقو . مارح

 لاحلا ىلع نوكي نأ : اهدحأ : هوجو (ةينالعو ارس) هلوق باصتتا ىف 4 ةسماخلا ةلأس لال

 : اهئلاثو . ةينالعو رس تقو ىأ فرظلاىلع : اهناثو . نينلعمو نيرسم ىنعمب ةينالعو رس ىوذ ىأ
 . بجاولا نالعاو عوطتلا ءافخا دارهلاو . ةينالع قافناو رس قافنا ىأ ردصملا لع

 هيف عيب ال موي ىتأي نأ لبق نم) لاق ةاكرلا ءاتياو ةالصلا ةماقاب رمأ امل ىلاعت هنأ ٍلعاو

 : ةلاخوالالخ تللاخ نم ردصموهو  ةلاخلا لالخلاو ءادفلا انهه عيبلا : ةديبعوبأ لاق (لالخ الو

 ىلاعت هن أكف . ةبارق الو ةلاخم الو ءارش الو هيف عيبال موي وه اممإ : لتاقم لاق . ةقداصملا ىهو

 هيف لصحتالىذلا مويلا اذه لثم ىف قافنالا كلذ باوب اودجت ىتح ايندلا ىف مكااومأ اوةفنأ : لوقي
 (ةعافش الو ةلخ الو هيف عيبال) ةرقبلا ةروس ىف ىلات هلوق ةيآلا هذه ريظن و « ةلاخم الو ةعيابم

 مهضعب ذئموي ءالخألا) هلوقفف ابتبث أ ىلاعت هنأعم « نيتبآلا نيتاه ىف ةلاخملا ىن فيك : ليق ناف

 (نيقتملا الإ ودع ضعبل
 ةيآلاو ٠ سفنلا ةيغرو ةعيبطلا ليم ببسب ةلاخلا ىنن ىلع ةلومم ةلاخنا ىنن ىلع ةلادلا ةيآلا : انلق

 هللا ةبحو «ىلاعت هللا ةيدوبع ببسب ةلصاحلا ةلاخلا لوصح ىلع ةلو# ةلاخلا توبث ىلع ةلادلا

 . ملعأ هللاو ىلاعت
 تارُعلا نم هب جرخأف ءام ءامسلا نم لزنأو ضرأالاو تاومسلا قاخ ىذلا هللازإب ىلاعت هلوق

 رمقلاو سمشأا ركل رخسورام الا مك رخسو هرمأب رحبلا ف ىرجتل لافلا كل رخو مكل اقزر



 ةبالاعةالصلا اوميقي اونمأن يذلا ىدابعل لق» ىلاعت هل وق ١

 500 3 6 رش سو لس

 ةلغأو ارس مهانقزرامم أوقفنيو اصلا اوميقياونم ني م

 مره اس ني مثلو سس سى 1 هام م س

 1١ لالخالو هي 1 مو 0 3 ل

 لالَص اوذيري مل مهنا ةقاغلا مال الإ لمتح الف بصنلا ءئرق اذإو « نيوجولا لمتح هناف مضل |
 لبق م بتارملا رخآ ىف الإ لصحال ءىثلا نم دوصقملا نأ ةبقاعلا مال ىف لوقتلا قيقحتو ..مهسفنأ

 ةهاشملاو « ىنعملا اذه ىف دوصقملا م اللاب اهببش ناك ةبقاعلاف لصحام لكو . لمعلارخآ ركفلا لوأ

 ىلاعت هللا ىكح امو « ةبقاعلا ىف ماللا ركذنسح ببسلا اذهلف  زاجلا نسل ةححصملا رومالا دحأ

 نأ دارملاو (رانلا ىلإ 1 ريصم ناف اوعتمت لق) لاق ةحيبقلا لامعألا نم ةثالثلا عاونالا هذه مهنع

 « ميعلو عمت ةرخآلاىف باقعلا نم هيلا لصيسام ىلإ ةبسنلاب اهناف « تناك فيك ايندلا ىف رفاكلا لاح

 مهنع هللا ىكح نيذلا عم باطخلا اذه نأ اضيأو (رانلا ىلإ ريصم ناف اوعتمت لق) لاق ىنعملا اذهلف

 لق) ىلاعت هلوق نسح مرجالف ةريثك معن ىف ايندلا ىف اوناك كئلوأف . ارفك هللا ةمعن اولدب مهنأ

 (متتشام اولمعا) ىلاعت هلوق هريظنو ديدبتلا ا الا انا ل 0 را نافل ردع

 (رانلا باعصأ نم كلنإإ اليلق كرفكب عتمت لق ) هلوةكو

 لبق نم ةينالعو ارس مهانقزر امم اوقفنيو ةالصلا اوميقي | ونمأ نيذلا ىدابعل لق إل ىلاعت هلوق

 ( لالخالو هيف عيبال موب ىنأي نأ

 نسمات ارم“ ءةاندلا ميعنب عتملاب ديعولاو ديدهتلا ليبس ىلع نيرفاكلا رمأ امل ىلاعت هنأ ملعا

 : لئاسم هيفو «لاملاو سفنلاب ةدهاجما ىف ةغلابملاو ايندلاب عتملا كرب ةيآلا هذه ىف

 ءاقتلال ءايلا حتفب : نوقابلاو « ءايلا نوكسب (ىدابعل) تاسكلاو ةزمح أرق (لوألا ةلأسملا)

 !نسبلا ىلإ كارخ نيتككاشاا

 فوذحم مال اباوج نوكي نأ زوجي : لوآلا : ناهجو (اوميقي) هلوق ىف (ةيناثلا ةلأملاإ)

 ' اثلا ”ارممدإ و هللا | هس | رده أو ةالصلا اوميقأ اونقأ نذلا ىدابعل لق : هريدقت لوةملأوه

 ارمع برضيل ديزل لق : كلوقك . اوميقيلىأ ءرمآلا مال هنم افوذحالوةم ارمأوه نوكي نأزوحي

 . رحب ل ةالصلا اوميقي ءادتباليق ولو هنم ضوع (لق) هلوق نآل ؛ ماللا فذح زاجامتإو
 ءىش ىف فرصتلا ىلع هل ةردق ال نامبالا نم غارفلا دعب ناسنالا نأ (ةثلاثلا ةلأسملا))

 بحق لافملا"امأاو :١١ ةالصلا ف در ىملا :ةمادخ اهلتش لتقف" ىئفنلا :اهأ .١ هلاك ق.وأ هللفن يقنآلا



 ١2١ ةيآلا ؛ تال لوا اونمأ نيدلا هللا تيد كاوا

 ٌلضِيَو ةرلا ىفو ندا ا ف و تال لو ولأ ؛ اونمآ نب نذل 2 هلا تيك

 « 1/2 0 هنأ 0 يما كا

 ىلع لوقعملا قبطناو . ةعزانملا كلت ممولاو لايخلاو سحلا كرت تاسوسحملا نم اهيواسيامركذ اذاف

 . بولطملا ىلا لوصولاو ماتا مهفلا هب لصحو سوسحملا
 ( رارق نم الام ضرأالا وف نم تئتجا ةثيبخ ةرجشك ةثيبخ ةملك لثمو ل ىلاعت هلوق 5

 تاواقشاا سأرو تافاخلا ناونعو تافآلا لوأ هناف « هّللاب لهجلاىه ةثيبخلا ةرجشلا نأ ملعاف

 : ةثالث تافصب ةفوصوم ةرجشب اههيش ىلاعت هنا مث

 فصو ملسو هيلع هللا ىبص هنآل ؛ موثلا اهنا لاق نم مهنف ةثيبخ نوكت اهنا «ىلوآلا ةفصلا إل

 راضملانم اهففام ةرثكل لظنحلا ةرجش اهنإ : ليقو . ثاركلا اهنإ : ليقو . ةثييخ ةرجش اهنأب مولا

 . كودشلا ةرجش اهنإ :ليقو

 نوكت دقو ةحنارلا بسحب ةئيبخ نوكست دق ةرجشلا ناف « هيلا ةجاحال ليصفتلا اذه نأ ملعاو

 ةريثكلاراضملا لع الاتش بسحب نوكتدقو . رظنملاو ةروصلا بسحت نوكت دقو« مهطلا بلح

 ناك ةفصلا ةمولعم تناك امل نأ الإ «ةدوجوم نكت مل نإو تافصلا هذه لكل ةعماجلا ةرجشلاو

 . بولطملا ىف اعفان ام هيبشتلا

 (تباث اهلصأ) هلوق ةلباقمىف ةفصلا هذهو (ضرالا قوف نم تدتجا) هلوق 4 ةيناثلا ةفصلاوإل

 انعم (ضرالا قوف نم) هلوقو « اهلك ةثجلا ذخأ ثاثتجالا ةقيقحو . تلصؤتسا تثتجا ىنعمو

 .ةوق'الو تانك الو ةجتخ هل سل ىلاغت هللإب كرسصلا كلذيكف : قرعال و لع ا 1

 سيل هنأ ىنعملاو . ةيناثلا ةفصلل ةممتملاك ةفصلا هذهو ءرارق نم الام هلوق 4ةثلاثلا ةفصلاو إل

 وهف ةجحب دضعي مل ىذلا لوقلا اهب هبش ءاتايث تبث : كلوقك . ارارق ءىثلارق : لاقي . رارقتسا اهل
 . تباث ريغ ضحاد

 اهنوكح نبي ىلاعت هناأل كلذو « لالا ةياغ ىف ةثيبخلا ةملكلا ةفص ىف لاثملا اذه نأ ملعاو

 ٠ ةراشالا هيلاف راضملاب ةفوصوم اهنوك امأ . عفانملا لك رع ةيلاخو ةريثكلا راضملاب ةفوصوم

 اهلام ضرالا قوف نم تثتجا) هلوقب ةراشالا هيلاف عفانملا لكن ع ةيلاخ اهنوك امأو (ةثيبخ) هلوقب
 ' ملعأ هللاو (زارق ل

 نيملاظلا هللا لضيو ةرخالاىفو ايندلا ةايحلاىف تباثلا لوقلاب اونمأ نيذلاهللا تبثي إل ىلاعت هلوق
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 ةيآلا «نوركذتي ميلعل سانلل لاثمآلا هللا برضيو» ىلاعت هلوق 1

 0 : لوألا : ناهجو (ةبيط ةملك) هلوق بصن ىف : فاشكلا بحاص لاق يناثلا ةلأسملا)
 (الثم هللا برض) هلوقل ريسفت وهو « ةبيط ةرجشك ةبيط ةملك لعج : ريدقتلاو . رمضمب بوصنم

 01 | دام بط ةكلكأ برضا أ ترضي ةملكو .١ دامب فصتنيا نأ :ازوك او لاق. ىاثلا

 للاضألاق.:؛كلاثلا .:ةببط ةرجشك ىه : ريدقتلاو ٠ فوذ# أدتبم ربخ (ةبيط ةرجشك) هلوقو

 لح ىف (ةرجشك ) هلوق ىف فاكلاو « نابب فطع (ةملك) هلوق لعحي نأ هجوألا نأ نظأ دقعلا اح

 نط ةززهم نم ني اتكلا
 ىه ةبيطلا ةرجشلاو ؛ هللا الإ هلإ ال لوق ىه ةبيطلا ةملكلا : سابع نبا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 ةردضو ةلختلاك راكفلا ةيبلظ ةرمثم هارد طك اهنإ : تانثكلا تحاص لاقو.: نيرثك الا لؤوق ىف ةلختلا

 ىأ ءابلصأ اهيلع مالكلا ةلالدل اهركذي مل هنأالإ « ةرثلا ةبيط ةرجشب دارأو . نامرلاو بنعلاو نيتلا

 كالعو كامساملكنآل ءاوحلا دارملاو « ءامسلا ىف اهالعأ ىأ اهعرفو « تباث ةبيطلا ةرجشلا هذه لصأ

 أدع يسفر ف ارفلخاو , نيج لك ابنم لك رب امو .اهرم ىأ (اهلكأ) ةرجتشلا هذه ىأ (ى ون ءامس وبف

 304 21 لإ لح ءاج . رشل ةنس اهمارص لإ ايل نب ناإل ؛ رب دا هس : سابع نا لاعف نيا

 اهلكأ ىتؤت) ىلاعت هلوق التو ؛ رهشأ ةتس نيملا : لاقف « نيح ىتح ىخأ ملكأال نأ ترذن : لاقف

 ديعس لاقو ٠ ةرملا لمحت ماعلا ىلا ماعلا نم ةرجشلا نآل « ةنس : ديز نباو دهاجم لاقو (نيح لك

 لهأ نم اندهاش نم عيمج : جاجزلا لاقو . نارهش ةلخنلا ماعطإ ةده نآل « نارهش : بوسملا نبا

 نم دارملاو ء ترصق مأ تلاط اهلك نامزألا عيا حلصي تقولاك مسا نيملا نأ ىلا نويهذي ةغللا

 .افيص وأ ءاتشوأ اراهن وأ اليل ةعاس لك ىو تقو لكف اهب عفتني هنا (نيح لك اهاكأ ىوت) هلوق

 تاقوأ عيمج ىف اهب اوعفتتا ةنسلا ىلا ةنسلا نم رّعلا اهلع اوكرت اذا ةلخنلا نأ هيف ببسلاو : اولاق

 نع اودعب مهنأ الإ « ةيآلا ظافلأ تادرف» نع ثحبلا ىف ا ضاعاانإل لع : كوفر ا هنملا

 كلت نأ لا اي ةجاح لو . ةرركذملا تافضلاب ةرجشلا هذه فصو للاعت هناال ءدوصقملا َكاَرَذ]

 ةروكذملا عبر الا تافصلاب ةفوصوملا ةرجشلا نأ ةرورضلاب ملعن اناف  اهريغ مأ ةلخنلا ىه ةرجشلا

 ايلا قدر راحل ناك ١ ٠ هدف اهكلم و اهليصخحت قى, نأ لفاع لكل ىتيني ةفيرت ةرجش
 اذه نم اضيأ نيحلا ريسفت ىف مهفالتخاو « ليصحتلا بولطم رمأ ةفصلا هذه نال ؛ نكحي ملوأ

 نو ملعأ تاو كيان

 ةدايز لاثم الا برض ىفنأ : ىنعملاو (نوركذتي مهلعل سانلللاثمأالا هللا برضيو للاق م“

 , مهولاو لايخلاو سحلا اهلبقيال ةضحلا ةيلقعلا ىناعلا نال كلذو : ىتاعملل ريوصتو ريكذتو ماهفإ



 505 ةيالا «ءابمر نذاب ني> 22101 ىؤتد ىلاعت هلوق

 عفدو ؛ ميلا ريخلا لاصيإ ىف ىعسلاو ؛ بونذلا نع زواجتلاو حفصلاو ةفأرلاو همحرلا هيف لخديو
 ةرث نمةتياث عورف ةىهو ةيهانتم ريغ اضيأ ماسقالا هذهو . ناسح الاب ةءاسالا ةلباقمو؛ ؛ مهنع نكلا

 هدنع لاو>األلا هذه تناك ىلاعت هللا ةفرعم ىف الغوت رثك أ ناك الك ناسنالا ناف ىلاعت هللا ةفرعم

 ١ لضفأو ىوقأو لكأ

 ىلوأ ةرجشلا هذ هف (اهبر نذاب نيح لكابلكأ ىنؤت) ىلاعت هلوق ىهف 4 ةعبارلا ةفصلا امأو )9

 اهلوصح ىف ةرثؤمو لاو> اللا هذمل ةيجوم ةفرعملا ةرجش نآل « ةبنامسجلاراجشالا نم ةفصلا هذهم

 هرظن نوكي نأ بلقلا ضرأ ىف ةفرعملا ةرجش خوسر رثأف ببسملا رع كفنيال ببسلاو

 نوعمتسي نيذلا) لاق اك ةمكحلاب هعامس نوكي نأو (راصيالا ىلوأ اي اوريتعاف) لاق اي ةربعلاب

 ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك ) لاق 5 ء باوصلاوقدصلاب هقطنو (هنسحأ نوعبتيف لوقلا

 ةرجش خوسر ناكاءاك ناسنالا اذهو «مكسفنأ ىلع ولو قحلا اولوقد» مالسلاهيلع لاقو (ىكسفنأ ىلع

 بابلا اذه ىف لغوت ارو ةرثككأ هدنعراثآلا هذه. قو وهظ ناك ء لك اوعوقأ ةلق صراف لا

 دقوالإ ًائيش ىربال ريصيف هيف هيقرت مظع امبرو « هيف قحلا ظحال ًائيش ظحال ايلك ثيحب ريصيف

 نذاب نيح لك اهلكأ ىتؤت) ىلاعتو هناحبس هلوق نم دارملا وه اذهف . هلبق ىلاعت هللا ىأر دق ناك

 رهأوج ىف لضخ ىلا ةيناحورلا تاكلملاو ةيناسفنلا تاماحلالا للا ةراشإ هان 5ذ اف اضاد

 عوشخو عوضخو حلاص لمعو و بيط مالك ةحنو ةظحلاو نيح لكىف اهنم دعصي لازيالمث « ؛ حاورآلا

 . ةرجشلا هذه ةرمثك « للذتو ءاكبو

 ؛ ةينسلا لاوحألا هذه لوصح دنع نآل كلذو « ةبيحي ةقيقد هيفف (اهبر نذاب ل هلوق امأو

 ىه ثيح نم امم حرفي الف قرتي دقو « ىه ىه ثيح نم اهم ناسنالا حرفي دق ةيلاعلا تاجردلاو

 هذهبال ىلوملاب ةَميقحلا ىف هحرف نوكيف كلذ دنعو « ىلوملا نم اهنأ ثيحنم اهب حرفيامتإو . ىه

 نافرعلا رثآ نمو . ىتافلاب لاق دف : نافرعلل نافرعلا رْثأآ نم : نيققحلاضعن لاق كلذلو «لاوحالا

 نايسلاو هانحرش ىذلاريرقتلا اذهب رهظ دقف لوصولا ةَل ضاخ دقف فورعملل لب لتافرعللال

 , سدقلا للاع ىلا داه لاثم باتكلا اذه ىف ىلاعت هللا هركذ ىذلا لاثملا اذه نأ هانلصف ىذلا

 بيجب عيم هنإ ةمحرلاو ءادتهالا ديزم ىلاعت هللا لايف ءءانوكلا تاقدارتسو . لدلطلا هر

 نامالا ىلاعت راس لل اك لاقف ءادب سأرال امولك لاثملا اذه رزقت نا: يضع

 لصأو « خسار قرع : ءايشأ ةثالثب الإ « ةرجش ىمست نأ قحتست ال ةرجشلا نال « ةرجشلاب

 ؛ ناسللان لوقو. ..تلقلا ىف اةف ردم < ءايشأ ةثالك الإ ! متيال نامالا كلذك . ةيلاع ناصغأو « مئاق

 . .لعأ هللاو : نادباألاب لمعو



 ةيالا امر :نذاب نيخ لك ابلكأ تت 2 ىلاعت هلق ١

 لوصخل ]فنك ىلا سفنلا ريغازريطت قازشالا كلذ لوصح ندع نشفنلا نااكو'هب ادحتم سقنلا

 ١ نيباملا نيب مظع قرف اذهف قارشالاك لذ

 ضروب 0 ةقئاذلإا ةوقلا وه كارذدملا هكا افلاب دادتلالا| ُْف نأ قرفلا َْق ( ىىناثلا هجولاو )ل

 ىرخاللا لإ نيتذللا ىدحإ ةيمسل نوككت نأ بج وو 3 ةمازك<] و هلالج تافصو ) هلالج لج قذللا

 :ةنخالا لل نيك ردم ادخأ ةسنكإا

 تلاز تاصح املكةببطلا ةبكحافلا لوانتب ةلصاحلا تاذللا نأ قرفاا ىف « ثلاثلا هجولاإ)

 لدبتلاو ريغتلاعنتمم هناف هلالجو قلل لاواامأ «نيقتلا ةدئدش ةلاحتسالا ةعيرس ةنفك اهنالل لاخلا ف

 2 هجولا اذه نم مظعلا قرفلارهظف 8 ريغتلا ع ًاضيأ قدا كات لو.ةل سفنلارهوج 0 9

 هوجولا هذ كفتككيلف ةيهانتم ريغ هوجو نم نوك نأ تَقت نيعونلا نيد قرفلا نأ معاو

 هذبف « لصأللا ةتباث ةرجذشلا هذه نوك ىهو ةيناثلا ةفصلا امأو . اهرئاسلع ملسلا لقعلل امنت ةثالثلا

 آد رد ىف ةحار ةرجشلا هذه ىورع نآلا كلذو | كلك أو ىوقأ ىلاعت هللا .ةفرعم ةرخ ىف ةفضلا

 7 افلا يدلل نع را ءانفلا و نركتلا نع دع رهو رهودلا اذه ٠ ةيسدقلا سفنلا

 هناذ ىف هناحبس هنوك مزاول نم ىلجتلا اذهو « ىلاعت هللا لالج ىلحت نم وه امإ خوسرلا اذه ددم

 بجاوو 34 هتاذإ دوجولاب جاو هناحبس ها هلاوز القع عنتم ام كلذو 2 رووهظلا ادم روالارو

 نأ تبثف , هقح ىف لاح عنملاو لخبلاو لاوزلاو لدبتلاو ءانفلاو ريغتلاو . هتافص عيمج ىف دوجولا

 5 ةرجشأا هذه الإ تسيل لصالا ةاث مو ةفوصوملا ةرجشلا

 . ءامسلاف اهعرف نوكي ثيحب اهنوك ةرجشلا هذهل ( ةثلاثلا ةفصلا ال

 ءاوه ىف ةدعاص ناصغأو ىملالا ملاعلا ءاوه ىف ةدعاص ناصغأ امل ةفرعملا ةرجث نأ ملعاو

 . ىنامسجلا لاعلا

 لخدبو « هللا مال ميظعتلا» مالسلا هيلع هلوق ايعمجو ةريثك ماسقأ يف (لوأآلا عونلا امأ)

 كالفالا ماع لاوحأ فو ؛ ماسجالا ملاع فو « حا ورآلا ملاع ىفىلاعت هللا ةفرعم لئالد ىف لمأتلا هيف

 ةبظاوملاوىلاعت هللا ىلإ وشلاو ىلاعت هللا ةبحم هيف ل خدي و  لفسلا ملاعلا لاوحأ ىفو ؛ بك اوكلاو

 لات هللا ىود اع ةيلكلاب عاطقنالاو ءىلاعت هللا ىلع ةماكلاب دامعالاو ىلاعت هللا ل ىلع

 . ةيهانتم ريغ لاوحأ اهنال هيف عومط» ريغ ماسقالا هذه ركذ ىف ءاصقتسالاو

 هللا قلخ ىلع ةقفشلاو» مالسلا هيلع هلوق ابعمجيو ةريثك ماسقأ ىهف (ىناثلا عونا امأو )ل



 ١14 ةيالا « .مبر نذاب نيح لكابلكأ ىف ون » ىلاعتهلوق

 هدو يملا ري 4 لاصيإ قى ىعسلاو 00 بونذلا نع زواجتلاو حفصلاو ةفأ لاو 00

 2 ةتباث عورفىهو ةيهانتم ريغ اضيأ ماسقالا هذهو . ناسحالاب ةءاسالا ةلباقمو « مهنع رشلا

 دنع لاو>األا هذه تناك ىلاعت هللا ةفرعم ىف الغوت شك أ ناك الك ناسنالا ناف:لاعت هللا ةقردم

 : لضفأو ىوقأو لكأ

 ىلوأ ةرجشلا هذ هف (اهءر نذاب نيح لكاملكأ ىنؤت) ىلاعت هلوق ىهف 4« ةعبارلا ةفصلا امأو إل

 املونصح ىقاةرثوماو لاوخاألا مذهل ةبج وم ةفرعملا ةرجش نآآل ؛ةناب1 ا راجشالا فدعا 7

 هزاز .نرك هنأ يلظلا ظرإ قف سراة 3 رثاق تبسملا ...:رع كفنال تبلاذ

 نوعمتسي نيذلا) لاق اهم ةكحلاب هقامس نوك ن ا لاق أ ةربعلاب

 ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك ) لاق أك ء باوصلاوقدصلاب هقطنو (هنسحأ نوعبتيف لوقلا

 ةرجش خوسر ناكامدك ناسنالا اذهو « ؟قنأ ىلع ولو قملا اولوق» مالسلاه يلع لاقو (مكسفنأ ىلع

 تالا اذه لَغوت امبرو (رثك أ هدنعراثآلا هذه روهظ.ن اك« لك أو ىوقأ هلق ضرأ.ق ةفردملا

 دقوالإ ًائيش ىريال ريصيف هيف هبقرت مظع امبرو ؛ هيف قحلا ظحال ًائيش ظحال ايلك ثيحب ريصيف

 نذاب نيح لك اهلكأ ىتؤت) ىلاعتو هناحبس هلوف نم دارملا وه اذهف . هلبق ىلاعت هللا ىأر دق ناك

 رهاروج قف لصخ قل ةلئاحورلاتاكلملاو ةناسفلا تاماخلالا لآ, ةراشإ ها ؟ ات اكيإ 0

 عوشخو عوضخو ملاص لمحو بيط مالك ةحنو ةظحل و نيح لك ىف اهنم دعصي لازيالم“ 2 حاورألا
 . ةرجنشلا هذه ةرمثك «ء للذتو ءاكدو

 . ةينسلا لاوحألا هذه لوصح دنع نآل كلذو « ةبيحي ةقيقد هيفف (اهبر نذاب إل هلوق امأو

 ىه ثيح نم اهم حرفي الف ىفرتي دقو ؛ ىه ىه ثيح نم اهم ناسنالا حرفي دق ةيلاعلا تاجردلاو

 هذهبال ىلوملاب ةَقيقحلا ىف هحرف نوكيف كلذ دنعو « ىلوملا نم اهنأ ثيحنم اهب حرفيامتإو . ىه

 نافرعلا رثآ نمو . ىنافلاب لاق دف : نافرعلل نافرعلا رثآ نم : نيةقحلاضعب لاق كلذلو ؛ لاو>ألا

 نايبلاو هانحرش ىذلاريرقتلا اذمم رهظ دقف . لوصولا هل ضاخ دقف فورعملل لب« نافرعللال

 , سدقلا للاع ىلا داه لاثم باتكلاا اذه ىف ىلاعت هللا هركذ ىذلا لاثملا اذه نأ هانلصف ىذلا

 بيجب عيمس هنإ ةمحرلاو ءادتهالا ديزم ىلاعت هللا لأسنف « ءايربكلا تاقدارسو « لالجلا ةرضحو

 نام الا ىلاعتو هناحبس هللا لثم امن : لاقف « هب سأبال امالك لاثملا اذه ريرقت ىف : مهضعب ركذو

 لصأو « خسار قرع :ءايشأ ةثالثب الإ ٠ ةرجش ىمست نأ قحتست ال ةرجشلا فال ؛ ةرجشلاب

 [ناسللا لوقو ه.تلقلا ]ف ةفرعم ::ءانشآ هنالك لإ متيال نامالا كلذك . ةيلاع ناصغأو « مئاق

 . ملعأ هللاو . نادباألاب لمع



 ةيالاءامبر نذاب نيح لكابلكأ توت ىلاعت هلوق 1

 ل2 فال شمنلا ريع ريضت ىارشالا كلذ لوطصحل انذغأ رتفنلا نا اكو هب ادحتم سفنلا

 . نيباملا نسب مظع قرف اذهف قارشالاك لذ

 م 1 ((ةفقانلا ةروقلا« وع كدرذملا  ةبكك افلاث داذتلالا, لف نأ قرفلا ىف (ىناثلا هجولاو)

 تاذ وه هب نودشملاو مولعملاو 34 ةيسدقلا عنا رهوج وه كرذدللا انههو صوصخملا معطلا و

 ىلا كلا نيتذللا ىدحإ ةيسل رك نأ بجو 3 هماركإو هلالج تافصو 2 هلالج لج قا

 دلال نيك دل ا د هيلا

 تلاز تلصح املكةبيطلا ةبكحافلا لوانتب ةلصاحلا تاذالا نأ قرفلا ىف « ثلاثلا هجولاإل

 لدبتلاو ريغتلاعنتم هناف هلالجو قحلا لاو امأ ءريغتلا ةديدش ةلاحتسالا ةعيرس ةيفيك اهنال ؛ لاحلاف

 . هجولا اذه نم مظعلا قرفلارهظف « ريغتلا عنتم كاوا كلل ل كلا رشلا فر ىذا

 هوجولا هذهب فتكيلف ةيهانتم ريغ هوجو نم نوكي نأ برقي نيعونلا نيب قرفلا نأ ملعاو

 هذهف « لصأألا ةتباث ةرجشلا هذه نوك ىهو ةيناثلا ةفصلا امأو . اهرئاسلع ملسلا لقعلل 0 ها

 هرج ىف ةخحارا ةرجقلا هذاه' قورع نألل كلذوا ٠١١ لك أو ائوقأ لاعَت هللا ةفرعم ةرحت ىف ةفضلا

 اك 5 ءاثفلاو ريغتلا نع ديعل داسفلاو نوكللا نع در+ رهوج رهوجلا اذهو 5 ةيسدقلا نقتل

 هناذ ىف هناحبس هنوك مزاول نم ىلجتلا اذهو « ىلاعت هللا لالج لجن نم وه امإ خوسرلا اذه ددم

 فبجاوو 0 هتاذإ دوجولاب جاو هناحيبس هنا هلاوز القع عجم م كاذو 6و وهظلا ًاديمو روالارون

 نأ تبثف , هقح ىف لاح عنملاو لخبلاو لاوزلاو لدبتلاو ءانفلاو ريغتلاو . هتافص عيمج ىف دوجولا

 : ةرجشلا هذه الإ تسل لصأللا 4 تا ام ةفوصوملا ةرجشأا

 ١ ءانعلا ف اهعارف نوك تلح امناوك ةرجيشلا هذه ثلا هلا ةفصلا ”

 ءاوه ىف ةدعاص ناصغأو ىملالا ملاعلا ءاوه ىف ةدعاص ناصغأ امل ةفرعملا ةرجت نأ ملعاو

 . ىنامسجلا ىلاعلا

 لخدي و «هللارمأل يظعتلا» مالسلا هيلع هلوق ايعمجيو ة ريثك ماسقأ ىهف (لوآلا عونلا امأ)

 كالفالا ملاع لاوحأ فو ؛ ماسجالا ملاع ىفو « حاورألا ملاع ىفىلاعت هللا ةفرعم لئالد ىف لمأتلا هيف

 ةبظاوملا وى لاعت هللا ىلإ قوشلاو ىلاعت هللا ةبحم هيف لخديوو : لبفسلا ملاعلا لاوحأ ىفو ؛ بك اوكلاو

 ىلاعت هللا ىوس امع ةيلكلاب عاطقنالاو . ىلاعت هللا ىلع ةياكلاب دامتعالاو ىلاعت هللا ركذ ىلع

 . ةيهانتم ريغ لاوحأ اهنال هيف عومط» ريغ ماسقالا هذه ركذ ىف ءاصقتسالاو

 هللا قلخ ىلع ةقفشلاو» مالسلا هيلع هلوق اهعمجيو ةريثك ماسقأ ىهف (ىناثلا عونا امأو ١)



 /١١ ا اهلكأ درر لاجلاو

 ءانفااولاوزلاو عاطقنالاو عالقنالا نمآ قاب م خس ارىأ (تباث اهلصأ ) هلوق ؛ ((ةيناثل ةفصلاوإل

 حرفل | لصحت ناكنإو وهف « ءاضقنالاو ضارقنالا ضرعم ىف ناك اذإ بطلا . ىلا نال كلذو

 قابهنأ هلاحنم ىلع اذإ امأ . هئاضقناو هلاوز نم فوخلا ببسب نزحلا مظعي هنأ الإ هنادجو ببسب

 . هيزوفلا ببسب رورسلا لمكيو هنادجوب حرفلا مظعي هناف ىضقني الو لوزيال مناد
 ةرجشلا كلت لاح لاك ىلع لدي فصولا اذهو (ءامساا ىف اهعرفو) هلوق 4 ةثلاثلا ةفصلاو )ب

 قورعلاخوسرو لصآلاتايث ىلع لدي دعاصتلافف امتوقو ناصغألا عافترانأ : لوآلا : نيبج و نم

 ةنبالا تاروذاقو ضرالا تانوفع نع ةدبعب تناك ةغفترم ةدعادتم ثناك م اهنأ : ىاثلاو

 . بئاوشلا عيمج نع ةبيط ةرهاظ ةيقن اهتارمت تناكف

 تناك ةروكذملا ةرجشلانأ : دارملاو (اهمر نذاب نيحلكاملكأ ىنؤت) هلوق «ةعبارلا ةفصلاو إل

 نوكتالو : تاقوألا لك ىف ةماد ةرضاح نوكت نأ دبال اهتارم نأ ىهو . ةفصلا هذه ةفوصوم

 اهركذىللاةرجشلا هذهحرشاذهف ءضعب نود تاقوأألا ضعب ىف ارضاحاهرات نوكيىتاا راش الا لثم

 ةرجشلا هذه لثم ليصحت ىف ةبغرلا نأ ةرورضلاب مولعملا نمو ميركلا باتكلا اذه ىف ىلاعت هللا

 امنع لفاغتي نأ هل زوجبال هناف اهكلمتو ابليصحت هنكمأ ىم لقاعلا نأو « ةميظع نوكت نأ تح

 . ابن قوفلا ف لهاسم كل

 هذه هبشت « هتعاطو هتمدخ ىفو هتمحم ىف قارغتسالاو ىلاعت هللا ةفرعم : لوقنف اذه تفرع اذإ

 . عبرالا تافصلا هذه ىف ةرجشلا

 ةقيقحلا ىف ذيذلالو بيطال : لوقن لب « ةلصاح ىهف ةبيط اهنوك ىهو «ىلوآلا ةفصلا امأإ
 كلت كاردا نآلل ء تلصح امإ ةنيعملا ةهك افلا لوانتب ةلصاحلا ةذللا نال كلذو . ةفرعملا هذه الإ

 ةميظعلا ةذإلا كلت تلصح ةبسانملاو ةمءالملا كلت لوصح لجأ الف . ندبلا جازا مثالمرمأ ةهك افلا

 قارغتسالاو هتبحوملاعت هللا ةفرعم الإ سيل « ةيسدقلا حورلاو ةيقطنلا 0 مالملا انههو

 كاردا نم ةلصاحلا ةذللا : لوقن لب « ادج هذيذل ةفرعملا هذه نوكنت نأ بجوف هب 0

 هللا ةفرعع سفنلا رهوج قارشا ببسب ةلصاحلا ةذللا نرد الاح لقأ نوكست نأ بحب ةهك افلا

 : هوجو نم توافتلا اذه ناببو

 قالي ساحلا حطس نأ ببسب ةكردم ريصت امنإ ةسوسحملا تاكردملا نأ" (لوألا هجولا)

 نال «كلذكرماألا سيلف ساحلارهوجىف ذفن سوسحلارهوج نإ لاقينأ اماف ء طقف سوسحملا حطس

 رهوجف ايراس راص قارشالا ِكلذو رونلا كلذو ىلاعت هللا ةفرعف انهه امأ اهلخادت عنتمب ماسجالا



 ةيآلا «ةببط ةملك الثم هللا برض فيكرت ملأ» ىلاعتهلوق ا

 مرت هم دس مع 260-- 1

 بعرف وتباث ل 0 ةَرَجَشك ةيْط اك الن هللا ب او 2
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 هت ا آ آ هو

 11 نم امام ضرألا

 (ميحر بر نم الوق مالس) لاق اي ةماكلا هذبب اضيأ مهيحي ميحرلا برلاو (.كيلع

 اهمتارسحو ايندلا تافآ نم اوملس مهنأ دارملا نأ رهظ الإو ةءالسلا نم قتشم مالسلا نأ مِلعاو

 02 نو ةم راسا ناف | رلافام ىدصأ اماو "ايم مهو ايمردع عاونأو ء ابماقسأو اهمالآ نونف وأ

 ةجهلاب زوفلا اهنم صالخلا دعب لصح اذإ اسال « معنلا مضعأ نم ةدسافلا ةنئاكلا ماسجألا ملاع

 كلل اة ءاسلاو هنا ورا

 ةءارقلا هذه ىلعو ءانأ مهلخدأو ىنعم ىلع (اونمآ نيذلا لخدأو) ندسحلا أرق 4 ةيثاثلا ةلأسملا)

 ةكئالملا نأ : ىنعي . ممر ننذاب مالس اهيف مهتيحتىأ ؛هدعب امب قلعتم (مهمر نذاب) هلوقف

 . ممر نذاب ممنويحب

 ءامسلاىف اهعرفو تباث اهلصأ ةبيط ةرجشك ةبيط ةملك الثم هللا ب رض فيك رت ملأ ىلاعت هلوق

 ةثيبخ ةملك لثمو . نوركحذتي مهلعل سانلل لاثمآلا هللا برضيو اه. ر نذاب نيح لكاهلكأ ىنؤت

 (رارق نم الام ضرالا قوف نم تثتجا ةئيبخ ةرجشك

 نيذه مكح ىف لاحلا نيبيالاثم ركذ « ءادعسلا لاوحأو ءايقشألا لاوحأ حرش امل ىلاعت هنأ معا

 : لئاسم هيفو . لثملا اذه وهو « نيمسقلا

 اهم ةبيطلا ةملكلا هبش مث ةعبرأ تافصإ ةفوصوم ةرجش ركذ ىلاعت هنأ ملعا (ىلوألا ةلأسملا)

 رظنلل ةيطابن وك ااهادحأ ار ومأ لمت كلذو ءةيطاهنوك ةرجشلا كلتل «(ىلوآلا ةفصلاف)

 ةاللوتلا كا وفلا نأ ى عي ةرغلا ةيطاابنوك : اهثلاثو . ةحئارلا ةنيظابن وك: اهناثو .لكتشلاو ةروضلاو

 كدكك انكي حتي كا ىف ةيمنلا كح ةطااموك : اهيباروا . ةباطتسق ةذيد] نركن  اهنم

 افاتحناإل ةرجكولا هديكتف عوج يلع ؛ ةببط ةرجت : هلوق لمح بحبو « اه عافتنالا مظعي

 , بيطلا لك لصحب



 انو ةيآلا «تانج تاحلا صلا اولموا ونمآن ءذلا لخدأ ود ىلاعتهلوق

 راسو 6

 رابغ الأ | افق نم ىرْجي تاج تملا اصلا اولمعو اونمآ يدل لأ

 و د 6

 ملا 2 12 0- ريك وما

 27 مدس ميايح ميبد نذاب يف نيدلاخ
 لس لس سس

 لوألا : نالوقهيف (لبقنمفومتكر شأامب ترفك ىنإ)هلوقىف ءامد (ىلوألا ةلأسملاإ)

 هدقتعي ناك ام دحج هنأ : ىنعملاو . ةعاطلاىف ىلاعت هللا عمىايإ مك ارشاب ترفك : ىنعملاو ةيردصم

 مهنأ ىنعملا نوكيوأ ؛ هب رفكو ملاعلا اذه ريبدت ىف ىلاعت هلل اكيرمش سيلبا نوك نم عابتالا كتلوأ

 دارللا وه اذهو ريسخلا لامعأ ىف هللا نوعيطي دق اوناك اك رشلا لامعأ ىف ناطيشلا نودبطي اوناك

 ويك رثأ ىدلا هاب ترفك ىإ : لاق سلبا نأ حملا نأ ءارقلا لوقودو ١ ىاثلاو كار

 اذهى (ام) هلوقب دارملا ن وكيو عابتالا كلو افك ليف ءرتك ناكل ىلا ؛ ركر فك لبق نم هب

 اضيأ لاقي نأ نكمبو ؛ لوألا ريسفتلاب مظتني امنا مالكلا نآل . لوآلاوه لوقلاو «نم عضوملا

 ىنأ ليادب ركرفك ىف ىتسوسول .ريثأتال : لوقي هنالك ريدقتلا و . ىتاثلا ريسفتلا ىلع مظتنم مالكلا
 تيب لساستلا هول ذلا و رح ةيوسر ري ىئىرقك ناكان و رفكللا ف متعقو نأ لبق ترفك

 . مالكلا مظنني ريدقتلا اذه ىلعو  ةسوسولا ىوس رخآ ءىث رفكساا ىف عوقولا ببس نأ اذهب

 مث سيلبإ مالك نأو لجو رع هللا مالك هنأ رهظألاف (ملأ باذع مهل نيملاظلا نإ )ل هلرق ام

 رافكلا كل وأ عاطال اعطق سيلبإ مالك ةيقب نم كلذ نوكي نأ اضيأ دعب الو « مالكلا اذه لبق

 . ملعأ هّللاو « ةثاغالاو ةناعالا نع

 اهيف نيدلاخ رامنالا اهتحت نم ىرجت تانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا لخدأو إل ىلاعت هلوق

 «مالس اهيف مهتيحت مهبر نذاب

 : ناتلاسم هبفو

 , ةريثكلا هوجولا نم ءايقشألا لاوحأ حرش ىف غلاب امل ىلاعت هنأ ملعا (ىلوآلا ةلأساا)

 ؛ مظعتلاب ةنورقم ةمئاد ةصلاخةعفنم نوكي نأ بحي باوثلا نأ تفرع دقو ؛ ءادعسلا لاوحأ حرش

 نم ىرحت تانج تاحلاصلا اوامعو اونمآ نيذلا لخدأو) ىلاعت هلوةب ةراشالا اهلا ةصلاخلا ةعفنملاف

 نأ : امهدحأ : نيهجو نف:لدصح مظعتلاو (اهف نيدلاخ) هلوقب هيلا رتشأ ةماذ اننرت وداعالا ا

 مهضعب نال (مالس ايف مهتيحت) هلوق : ىناثلاو . هرمأو ىلاعت هللا نذاب تلصح امن عفانملا كلت

 مالس باب لك نم مهلع نولخدي ةكئالملاو) لاق ام اهب مهنويحب ةكئالملاو .ةملكلا هذهب اضعإ ىح



 ةيآلا«لبقزه ىنومتكر شأامب ترفك ىناوىلاعثهلوف ١

 هناحبس هللاو ةفيطل ماسجأ اهنأب لوقلا نم دبال لب « ةفيثك ماسجأ اهنإ لاقي نأ عنتمب ريدقتلا اذه

 ذوفنو نالطبلاو داسفلاو قزّلاو قرفتلا لبقتال اهتفاطا عم نوكست نأ ىهو ابيحي اببكحرت اهكر

 مسج ةيناسنالا حورلا نأ ىرت الأ دعبتسم ريغ ةفيثكلا مارجالا قمع ىف ةفيطالا مارجالا

 عاونأ ذوفن دعبتسي فيكف كلذ لقع اذاف ندبلا قمع لخاد ىف ذفن هنإ مث « فيطل

 ءامو « محفلامرج ىف ىرسيرانلا مرجنأ سيلأ ؛ ندبلا اذه لخاد ىف ةفيطللا ماسجأللا نم ةريثك

 انررق امب رهظف ءانهه اذكف مدمسلا مسج ىف ىرجب م.مسلا نهدو ؛ درولا قرو ىف ىرسي درولا

 راكنالا لعرارصالا نأو ؛ لئالدلا هلطبتالو لوقعلاهليحتال رمأ نيطايشلاو نجلا تايثاب لوقلا نأ

 : لوقتف :ةلملا ىف نكمي نيطاسقلاب لوقلا نأ تبث املو . ةنطفلا ةلقو لهجلا ةجتن نه الإ سيل

 نم نوفولتع نيطاسقلاو ٠ روتلا نم نووقؤاخم لوقلا:اذه لع كئالملا:١ لاب نأ كوالاو قحاللا

 نم مالكلا اذهو (مومسلا ران.نم لبق نم هانقلخ ناجلاو)_ىلاعت هللا لاق م: بهللاو ناخدلا

 لص دن انيق تحاص نم هدعيتسي نأ لقاعلاب قيل تنيكف . «ةفسالفلاءامدق دنع تارؤيذملا

 . ٍلسو هيلع هللا

 همادقا ببسي مولماضيأوهو (مكسفنأ اومولو ىنومولت الف) ناطيشلا لاق مل «ىناثلا لاؤسلا ١

 .«ةلطانلا ةسوسؤولا كلتا لع

 هبجوت امع متلدع منال . هيلع كسقنأ اومولو متلعفام ىلع ىنومولت الف كلذب دارأ :كتارئكاو

 متنأ امو مكخرصمب انأ ام) لاق هنأ ناطيشلا نع ةياكح ىلاعت هللا لاق مث . ركل ىلاعت هللا ةياده

 : ناتلاسم هيفو (ىخ رصمب

 ثيغتسملا خراصلا : ىبارعالا نبا لاق « ىذقنمالو مكتيغم : سابع نبا لاق «ىلوألا ةلأسملا)

 قا هت رطأاو !! هاتيوغا ا: االاقاوبكراغتلفا اذا تالف رص : لاقي . ثيغملا خرصمللاو

 ىحبو شمعاألا ةءارق ىهو : ىدحاولا لاق . ءايلا رسكب ىخرصمب : ةزمح أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 هلوقىف ءابلا نأ نظ هلعل و مهولا نع مهنم لس نم لق هناف ءارقلا مثو نماهلعلو : ءارفلالاق . باثو نبا

 امو « لاق كلذ نم ةجراخ ملكتملا نم ءايلا نآل أطخ اذهو ةماكلا هذه ةلمج ةضفاخ (ىخرصم)

 ءاحلاىف موجلا نأ ملعأ هللاو اونظ . ءاحلا مزج ( ماهج هلصنو ىلوتام هلون) هلوق هيف أومهو مهنأىرن

 نم نييوحنلا نمو « هنم ءايلا طوقسب اهلبق لعفلا مرجنا دقو بصن عضوم ىف ءاهلا نآل ءأطخوهو

 1 لعأ هللاو نحل هنإ اولاق نترثك "آلا نأالإ هتحضلا هجو نكذ ىف فلكت

 : لئاسم هيفو ( لبق نم ىنومتكر شأ امب ترفك ىنإ إ) هنع ةياكح ىلاعت لاق م

00] 



 ١ ةيآلا «كسفنأ اومولو ىنومولت الفد ىلاعت هلوق
 لخاد ىف جولولا ىلإ جاتحي امسج نوكي ال ناطيشلا ريدقتلا اذه ىلعف : لوقنف اذه تفرع اذإ

 "لذ كلذك اضيأ ةيناسنالا نسفتلاو :.رتشلا لع لور لمفلا فينخ قاحور نه وج وه لب ندنلا

 رهاوج ىلا لطابالاو ىيواس ولا نم اعاونأ حاورالا كلت نم ءىثث قلي نأ ىف ريدقتلا اذه ىلع دعبي

 ةيرشبلا ةقطانلا سوفنلا نأ وهو . ايناث الامتحا بابلا اذه ىف ءاملعلا ضعي ركذو « ةيناسنالا سفنلا

 عوتف ٠ اهنيعب ةيوامسلا حاورألا نم حور رييدت ىف اهنم ةفئاط لكو « فئاوط ىبف  عونلاب ةفلتخم

 ةلوهسو رشبلاو حرفلاب ةفوصوم لامفآلا ةمب رك قالخالا ةنسح نوكت ةيرشرلا سرقنلا كل

 نوكت اهنم ىرخأ ةفئاطو . ةيوامسلا حاورألا نم نيسعم حور ىلإ ةبستتم نوكت ىهو  مألا

 ةبستنم نروكت ىهو ٠ رومألا نم مأب ةالابلا مدعو . ةظلغلاو ةوقااو ةدسحلاب ةفوصوم

 جئاتنلاكو ىوامسلاحورلا كلذلدالوالاك ةيرشبلا حاورألادذهو ةيوامساا حاورألانمرخآ حورملإ

 . اهماص» ىلإ اهداشرإ ىلوتي ىذلا وه ىوامسلا حورلا كلذو . اهيلع ةعرفتملا عورفلاكو « ةلساحلا

 عابطلاب ىوامسلا حورلاكلذذ ومس اوناكءامدقلاو . ةظقيلاو مونلاىتلاح تاماحلالاباهصخب ىذلاوهو

 ىهو ةريثك حئاتنو ةريثك ا عوبنيلاولصآلا وه ىذلا ىواماا حورلا كلذل نأ كششالو ماتلا

 ىلعأضعب اهضعب نيعي اهتسناجمو اهتلكاشم لجل ىهو ناسنالا اذه حور سنج نم نوكت اهرسأب

 ةكئالم تناك ةبيط ةرهاط ةريخ تناكنإ اهنإ مث « اهعئابطل ةبسانملا لاعفألاو اهب ةقئاللا لامعألا

 كلت تناكو نيطايش تناك لامعاللا ةحيبق ةثيبخ ةريرش تناك نإو . ماهلالاب ةامسم ةناعالا كلت تناكو

 ةبرتكلا سوقلا نأ رهو هانلاث الائتحا هفااضيأ ءاسلعلا ضي ركذو ؛ةو را نا

 تاككونادب آلا كلتىف اهتبستك ١ ىتلا تافصلا كلت ىف تيوق اهنادبأ تقراف اذإ ةيناسنالا حاورألاو

 ةقرافملا سفنلا كلت ندبل لكاشم ندي ىف ةقرافملا سفنلا كلتل ةلكاشم ىرخأ سفن تثدح اذاف ابق

 ندبلا اذه نيب ةلصاحلا ةلكاشملا ببسب قلعت عون ندبلا اذه نيبو ةقرافملا سفنلا كلت نيب ثدح

 ندبلا اذه ذيدش قلعت ةقرافملا سفنلا .كلتل ريتضيف .« ةقرافملا سفنلا كلتل ًاندب ناكام يبو

 اهلاعفأ ىلع امل ةدضاعمو « ندبلا اذه ةقلعتملا سفنلا هذه ةنواعم ةقرافملا سفنلا كلت ريصتو

 فنراك تاكربلاو ريخلا باوبأ ىف ىنعملا اذه ناك نإ مث ةلكاشملا هذه ببسب املاو>أو

 رهاوج تايثاب لوقلا ىلع اميرفت ةلمتحم هوجو هذهف ةسوسو ناكرشلا باب ىف ناكناو اماهلإ كلذ

 ءامدق دنع روهشم مالك ةثيبخلاو ةرهاطلا حاورالاب لوقلاو «زيحتلاو ةيمسجلا نع ةأربم ةيسدق

 . ملسو هيلع هللا لص دم انتعيرش بحاص ىلع اهتايثا اوركتي نأ مهل سيلف ةفسالفلا

 ىلع نإ : لوقتف اماسجأ نوكتت نأو دبال نيطايشلاو ةكئالملا نأ وهو «ىتاثلا لوقلا امأو )ل

  62رن -١4«



 ةيآلا «ىل متبجتساف ركتوعد نأ الإ» ىلاعت هلوق "0

 لعفلل ةحلاص ةيعيبطلا ةيحالصلاو ةيلصألا ةمالسلا محب ناسنالا ءاضعأ نام ايعيبط امزال

 كرتلا ىلع لعفلا حيجرت ىلا ليم بلقلا ف لصحب ملا ؛ماجحالاو مادقالاو « كرتلاو

 نإ مث . مزاجلا دصقلاو . ةمزاجلا ةدارالا وه ليملا كلذو ٠ لعفلا رودص عنتمي هناف سكعلاب وأ

 عفنلل ببس لعفلا كلذ نأ نطوأ ذاقتعا وأ ملع لوصح دنع الإ لصحتال ةمزاجلا ةدارالا كلت

 لصاخلاف ؛ كرتلاىلإالو لعفلا ىلإ ال ليلا لصحي مل داقتعالا اذه هيف لصحي مل ناف ررضلل ببس وأ

 هما كك والقل نان هنوك ل هلام للا هن زكي هراوطش هلع بقت 12: يحنأ اذإ , نان الا نأ

 لصحناو لعفلا ىلإ مزاجلا ليملا هيلع بترت هل امالم هنوكب روعشلا لصح ناف « رفانمالو مالم

 لصحب ل كاذالو اذهال لصحي مل ناو ؛ كرتلا ىلإ مزاجلا ليملا هيلع بترت هل ارفانم هنوكب روعشلا
 مزاجلا ليملا كلذ لوصح دنعو ؛ ناك م ناسنالا قب لب « هدض ىلإ الو ءىثلا كلذ ىلإ ال ليلا

 . لعفلل ةبجوم ليملا كلذ عم ةردقلا ريصت

 نوكي الف بجاورمأ لصاحلا ىعادلاو ةردقلا عومب نع لعفلارودص : لوةنف اذه تفرع اذإ

 نوكيالف بجاو 3 اذقن كروطت واالايح هنوك روصت نع ليم لاروْدَصو . هيف لخَدُم ناطيشلل

 مزال رمأ هتاذب روعشلا قلطم نع ارش هنوك روصت وأ اريخ هنوك لوص>و . لخدم هيف ناطيشلل

 نأب ائيش هركذي نأ ىفالإ تاماقملا هذه نم ءىش ىف لخدم ناطيشلل قي لف « هيف ناطيشلل لخدمالف

 ناطيشلافهرطاخ ىف اهثيدحناطيشلا قليفةأرما ةروص نع الفاغناكناسنالا نأ لثم هثيدحهيلا قلي

 ناطاس نم مكيلع ىل ناكامو) لاق هنأ هنع ىلاعت هللا حام نيع وهو « ماقملا اذه ىف الإ هل ةردقال

 اف كيارملا ةيفبامأق هوعدلا هذهءدرجتالا:ىنم ناكام غي (قاومولت القل متيجتساف كن وعد نأالإ

 . نالاؤس ماقملا اذه ىف قب . ةتبلا رثأ اهيف ىل ناكامو ىنم تردص

 ءاقلإو ناسنالا ءاضعأ لخاد ىف ذوفنلا نم ناطيشلا نكمب لقعي فيك (لوالا لاؤسلا إل

 . هيلإ ةسوسولا

 : نالوق نيطاستلاو دئالملا ىف ننانللا : تايردكا

 لاحلاو . زيحتملا : ةثالث ماسقأ ىلع ةيلقعلا ةمسقلا بسحب هللا ىوس ام نأ «لوآلا لوقلاإل

 داسف ىلع ةتبلا ليلدلا مقي مل ثلاثلا مسقلا اذهو « هيف الاحالو ازيحتم نوكي ال ىذلاو . زيحتملاف

 حاورآلا هذبف حاورألاب ىمسملاوه اذهو ؛ هب لوقلا ةعص ىلع تماق ةريثكلا لئالدلا لب هب لوقلا

 رورشلا لإ ةيعاذ ةئيحح تناك! و: ةكئالملا مهف ةيسدقلا تايناحورلالاعزم ةسدقم ةرهاط تناكذنإ

 . نيطايشلا مبف تاملظلا لزانمو داسجألا ىلاعو

 انضم يبيبيبيب# ا

 تاتي يتتحتتي



 ١١ ةيآلا٠ ها ,«مكيلعل ناكامو مركتفلخأف كتدعوو ٠ ىلاعت هلوف

 لاق ىنييزتو ىتسوسوب ةلالضلا ىلإ رك ايإ قاعد الإ ىأ مكتوعد نأ الإ ٠ ابيلا متجلأو ضانقلاو

 الإ مهتيحتام موق سنج 0-52 نأ ةلز) كلوذف تاظلنسلا نينجا نم ءاعدلا نينل : تور ركل

 ةللك لاقي نأ نكمي هنأ ىدنعو ركتوعد نكل ىأ , عطقنم ءانثتسا هنإ : ىدحاولا لاقو ا

 رهقلاب نوكي ةرات لامعالا نم لمعىلع ريغلا لمح لعناسنالا ةردق نآأل ءقيقح ءانثتسأ انهه «الإ»

 ؛ طلستلا عاونأ نم عون اذبف , هيلا سواسولا ءاقلاب هبلق ىف ةيعادلا ةيوقتب نوكي ةراتو ءرسقلاو

 هئاضعأ جيوعت ىلعو ناسنالا عيرصت ىلع هل ةردقال ناطيشلا نأ ىلع لدي ةيآلا هذه رهاظ نإ مث

 (مكسفنأ اومولوقتومولتالف)لاق مث ؛ ةيوشحلاو ماوعلا هلوقي اكهنع لقعلا ةلازاٍلعو ؛ هحراوجو

 ناكف ىلاعت هللا ءايبنأ ءىجم مادهاشو هللا لئالد متع منك و..:ةسوسولاو ءاعدلا“لا ما ناك اه

 ناك ةرهاظلا لئالدلا ىلع ىلوق متحجر الف ىلا اوتفتلتالو ىلوقب اورتغتال نأ مكيلع بجاولا نم
 : ناتلأسم ةيآلا ىفو . بابلا اذه ىف ىلع ال ميلع موللا

 ةيصعملا ءرفكلا ناكول هنأ : لوآلا : ءايشأ لع لدت ةيآلا هذه ةلزتعملاتلاق (ىلوآلا ةلأسملاإ)

 هيلع مكربجأو رفكللا مكيلع ىضق هللا ناف مكسفنأالو ىتومولتالف : لاقي نأ بجول ىلاعت هللا نم

 جيوعت ىلعو نراسنالا عيرصت ىلع هل ةردقال ناطيشلا نأ ىلع لدي ةيآلا هذه رهاظ : ىناثلا

 نأ ىلع لدت ةيآلا هذه نأ : ثلاثلا . ماوعلاو ةيوشحما لوقت اك هنع لقعلا ةلازا ىلعو هئاضعأ

 دالوأ باقع زوجي ال هنأ ربظي اذه دنعو « ريغلا لعف ببسي هباقعو همولو ةمذ زوجي ال ناسنالا

 . مهئابآ رف بشق نافكللا

 . هب كسفلا زوجي الف ناطسقلا لوق اذه نأب هوجولا هذه نع ناحاألا ضعل تاجأ

 اضيأو ؛ هراكنا ربظأو هنالطب هللا نيبل الطاب هنم لوقلا اذه ناكول هنأب : هنع مصخلا باجأو

 مدعو هللا نإ) هلوق نأ ىرت الأ . دسافلا لوقلاو لطابلا مالكلا اذهركذ ىف مويلا كلذ ىف ةدئافالف

 هلوق ليلدب قح لوق (ناطاسنم مكيلعل ناكامو) هلوقو قح مالك (؟كتفلخأف كتدعوو قحلا دعو
 (نيواغلا نم كعبتا نم الإ ناطاس مبملع كل سيل ىدابع نإ ) ىلاعت

 ناطيشلا نآل كلذو , سفنلا وه ىلصالا ناطيشلا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه 4ةيناثلا ةلأسملاإ)
 نكي ل لايخلاو مثولاو بضغلاو ةوهشلا بيسب لصاحلا ليملا الولف « ةسوسولاب الا ىنأ ام هنأ نيب

 سفنلا وه: لصاللا ناطيبغلا نأ لع اذه لدف:.' ةتبلا ريثأت هش وسوأ

 . ةسوسولا ةقيقح انل اونيب : لئاق لاق ناف

 اييترت ضعبلاىلع اهبضعب بترتي ةعب رأ رومأ لوصح دنع ناسنالا نعردصي امنإ لعفلا :انلق



 ةيالا«قحلا دعو مكدعو هللا نا» ىلاعت هلوق ا

 لهأذخأ ءرانلا ف رانلا لهأو . ةنجلاىف ةنجلا لهأ رقتسا اذإ : نورسفملالاق (لوآلا لوقلاإ)

 لاقو) هلوقب هنع هللا ربخأ ام لويو ابيطخ مهنيب امف رانلا ىف موقيف هعيرقتو سيلبإ مول ىف رانلا

 (ماألا ىضقامل ناطيسقلا

 لوآلا لوقلاو . ةبساحلا تضقنا امل (رمآلا ىضق) هلوق نم دارا نأ «ىناثلا لوقلا)

 مث «رانلا ىف نيرفاكلا رارقتساو ةنجلا ىف نيعيطملا رارقتسا ةمايقلا لهأ ىمأ رخآ نآل 1 لو

 . كلذ دعب مالا مودي

 ةنجلانواخدي و رانلانم نوجرخب ةالصلا لهأن مقاسفلانأ انبهذم نأوهو «ثلاثلا لوقلاو)

 لاوحألاعطقنت تقولا كلذفنال « تق 7 كلذ (رمأللا ىضقامل) هلوةنمدارملا نوكي نأ دعبيالف

 ناطيشلا ظفلنال سيلبإ هبدارملاةناطيشلا امأو , كلذ لبق لصحاهماودالإ هدعب لصحبالو « ةربتعملا

 لاقدقوامسال . ىلوأ هيلع ظفللا لمحل ؛ مهسيئرو نيطايشلاسأر سيلبإو دحاولالوانتيفدرفم ظفل

 نم نويلسملا دجو دق رفاكلا لوقي مهنيب ىضقو قلخلا هللا عمج اذإ» ٍلسو هيلع هللا بص هللالوسر

 «لوقلا اذهلوقيكلذ دنعف هنولأسيو هنوتأيف انلضأ ىذلا وه سيلبإ الإ وهام انل عفشينف مل عفشي

 : ثحابم هيفف (مكتفلخأف ىكتدعوو قحلا دعو مكدعو هللا نإ هلوق امأ

 لامعالا لع ءازجلاو ثعبلا وهو قملا دعو رم ىلاعت هللا نأ دارملا ((لوآلا ثحبلا))

 هذه ىلإ وعدت سفنلا نأ مالكلا ريرقتو ٠ متفلخأت كلذ فالخ مكتدعوو رك 0 3 ىفوف

 اهلا وعدي هللاو ةيناسفنلا تالاكلاو ةيورخالا تاداعسلا ةيفيك روصتت الو ةيويندلا لاو>ألا

 (قبأو ريخ ةرخآلاو) لاق اياهيف بغريو

 دجسمو (ديصحلابح) هلوقك هسفنىلإ ءىثلا ةفاضإباب نم (قملادعو)هلوق (ىناثلاشحبلا)

 ريدقتلا نوكي نييرصبلا بهذم ىلعو « قحلا دعولا ركدعو : ىنعملاو , نييفوكلا لوق ىلع عماجلا
 05 ا ردعملا راد م ىلا مكدعو 0 نركتارإ ولأ مالا رإ ىلا ءوللا دغر

 قل ادعو مكدع و هللانإ ريدقتلا نأ : لوآلا : نيهجو نم رامضإ ةيآلا ىف «ثلاثلا ثحبلا)

 اوناكمهنآل ءدعولا كلذ قدص ىلع ةلاحلا كلمت ةلالدإ كلذ فذحو متفلخأت مكتدع 0 مكقدصف

 قدصلا ىلع كلذ لدف فالخالا ناطيشلا دعو ىف ركذ هنالو نايب نايعلا ءارو سيلو اهنودهاشي

 دحر ناك كردفم ىعتش كرا (مكتفلخأف كتدعوو) هلوق ىف نأ : ىناثلا . ىلاعت هللا دعو ىف

 . باسح الو رشح الو ؛رانالو ةنجال نأ كتدعوو : ريدقتلاو « هب ملعلا انهه

 رفكلا ىلع مكرهقاف ربقو طلستو ةنكمو ةردق ىأ (ن اطلس نم مكيلع ىل ناكاموإل هلوق امأ



 ١٠ ةيآلا آلاىضق لل ناطيشا كفو ك0

 ل را س6 سس ار ما مَع

 ؟َندَعَوَو 00 مك دعو هَللاَنإ ه0 كاطشلا لَكَ

 مها اس مه 2 هرثا_رث ودعم

 لق ىل متجَسساَف مكت وعد نأ الإ نآطلس ْن نم مُكيلع ىلَناك امو م 5مل

 هر ه2 ع م ه-أ

 ترتك نإ ] ىحرضمب متأاَمَو مكس رض ًانأام م 2 2 وعدل

 ىو ميل أ ٌباَذَع مم َنيمَظلا نإ لق نم نومتك نا

 مهوعد اما مهنا هانعم : ىدحاولا لاق ؛ كاندشرأل هللا اندهرأ ىل ءاعم سابع نيا لاق : الو

 ىدحلاىلا ,هوعدل مهادهولو . لإلضلاىلا مهعابتأ اوعدف هدول مهلضأىلاعت هللا نآل ؛ لالضلاىلإ

 نيقفاملانع ةياكحولاعت هلوق هيلعلديو هيفاويذك مهنأ عم كلذ اولاق مهلعل : فاشكلابحاص لاق

 (.ل نوفلحي مهل نوفاحيف اعيمج هللا مهثعبي موب)
 لوصألل امنلاخم هنم لوقلا اذه ناكف ةمايقلا لهأن ءبذكلارودصنوزوجبال ةل زتعملانألعاو

 فاطالا لهأ نم انك ول ىنعملا نوكي نأ زوجي : فاشكلا بحاص لاق : ىتاثلا «هنم لبقي الف هخئاشم

 زوجبال : لاق 1 هفيزو هجولا اذه ىضاقلا ركذو . ناممالا ىلا ؟انيدهل انيدتهاو انبر انب فطلف

 باقعلانم هللا انصلخول ىنعملا نوكينأ : ثلاثلاو . ىلاعت هللا هلعف دق كلذ نآل , فطللا لع اذهلمج

 ىذلاوه اذهنأ هانركذىذلا اذه ىدهلانم دارملا نأىلع ليلدلاو ٠ مكاني دل ةنجلا قيرط ىلا انادهو

 . ىعملا اذه ةيادحلا نم دارملا نوكي نأ بجوف ؛ هوبلطو هوسقلا

 ةيوسنلل مأو ةزمهلاو ربصلاو عزجلا انيلع وسم ىأ (انربص مأ انعزجأ انيلع ءاوسإل لاق م“

 صيحلاو « برهمو ىجنم ىأ ء. صيحنم انلام : اولاقمث (؟كيلع ءاوساوربصتالوأ اوربصا) هريظنو
 ىنعع ضاحو هنع صاح لاقيو « قيضملاو تيبملاك اناكمو . بيشملاو بيغملاك اردصم نوكي دق

 . ملعأ هللاو ؛ دحاو

 متفلخأف ذ كتدعوو قحلا دعو مكدعو هللا نإ مالا ىضق امل ناطيشلا لاقو إل ىلاعت هلوق

 مخ رصعب انأام كفنأ اومولو ىنومولت الف ىل تبجتساف 10 نأ الإ ناطلس ن ه مكيلعل ناكامو

 «ملأ باذعو هم قللاظلا نإ لق نتا نويتت رشأ اع تارفك نإ سرق متتأ امو

 اهفدرأ . سنالا ةرفك نم عابتألاو ءاسؤرلا نيب تعقو ىتاا ةرظانملاركذ امل ىلاعت هنأ ملعا

 (ممالا ىضقامل ناطيشلا لاقو) ىلاعت لاقف سنالانم هعابتأن يبو ناطيشلا نيب تعقوىتا ةرظانملاب

 : هوجو (رمآلا ىضق انل) هلوقب دارملا فو



 ةرالا ءىش نم هللا ب اذع نم انع نونغم تأ لهف» ىلاعت هلوق / ٠ ١

 ةقباسلا ةيآلا ىف هلوة نم دارملا وه (هلل اوزربو) هلوق م دال ك1 لاك (ثلاثلا ثحبلا)

 (ظيلغ باذع هئارو نمو)

 كلذو (رصانالو ةوق نم هل اف رثارسأا بت ع هلوق نم بيرق (هلل اوزربو) هلوق نأ معاو

 ل ا>لل اوزرب ءادعسلا نم اوناكناذ فشكنت ةنماكلالاو>الاو مويلا كلذىف رهظت نطاوبلا نال

 ةرينتسملا ةيفاصلا مهحاورأو ؛ ةقرشملا مثوجوو « ةيولعلا مهلاو>أو « ةيسدقلا مهتافصب ريكحلا

 اوناك فاو لاوحالا كلت لجأ اف ء سدقلا ملاع قارشا اهيف مظعيو ؛ لالجلا رون اهل ىلجتبف

 نيعقاو نيعشاخ نيعضاخ نينيهم نيليلذ ءايربكلا لزانمو ؛ ةمظعلا فقومل اوزرب ءايقشالا نم

 هللا ىكح مث .اهنم هللاب ذوعت ؛ عزفلاو ةناهلا فقومو ءةحيضفلا ةلذمو « ةلاجخلا ىزخ ىف

 اما هنأ : ىنعملاو ؟انع هللا باذنع عفد ىلع نوردقت له : ءاسؤرلل نولوةي ءافعضلا نأ ىلاعت

 انعزجأ انيلع ءاوس) اولاق . لذلاو زجعلاو ىزخلاب نوفرتعي ءاسؤرلا نإ مث « مويلا اذهل 3 ا

 نيعوبتملاو ةداسلاو ءاسؤرلا فارتعا نأ مولعملا نمو (صيحم نم هللا باذع نم انلام انربص مأ

 نم دوصقملان اكف « ماتلا لماكلا ىزخلاو ةميظعلا ةلاجخلا بجوب لاكنلاو ىزخلاو زجعلا اذه لثمب

 هوجو رّئاس نم هركذ مدقتام عم مهلع ىزخلاو ةلاجحلاو ةحيضفلاباذع ءاليتسا : ةيآلا هذه ركذ

 . ملعأ هللاو : اهنمهللاب ذو دف باقعلاوباذعلا عاونأ

 5 ل فحاصملا ضعبف ةزمهلا لبق واوب ءافعضلا اوبك 4 ةيناث ١' ةلأسملا)

 ليف ركف ء الع ةرظناو رار اهم ل ردا نم ظفل ىلع

 نبا لاق . ءاريكلاو ةداسلا مه اوربكتسا نيذلاو : ماوعلاو عابتألا ءافعضلا 4 ةثلاثلا ةل 0

 لاق . ايندلا ىف ىأ (اعبت 1 انكا انإ)' لاحت هللا ةدابعأ نعا) وريكتسا ىدلا مربكأ 11

 .دصرو دصأرو سر>وسراحورةبورقابو مدخو مداخ لثم عبأت عبت از ةغللا لهأ رك ءارفلا

 . عبت ىوذ انك ىأ ؛ هب. را ردصف نوك نأ زئاجو : جاجزلا لاق

 ١ لانك نأ زهتح وا! كلا فا ةععبتلا اهنما داما: لاقي نأ همت 'هيللتلا هده نأ معاو

 عفد مكتكمي له ىأ ( ءىث نم هللا باذع نم انع نونغم متنأ لكهف») انذدلا كاوحلا ىف ةعشلا اف

 * اع هللا 'تاَدَع

 (ءىث نم) هلوق ىف هنييو (هللا باذع نم) هلوق ىف نم نيب قرفلا اف : ليق ناف

 كادض قا 2| نا بادعار ملا 21 انع نونخم متن له: ىتعم لضيعبتلل اهلك: انلق

 هوجو هنقاو (مكانيدمل هللا اناده ول) اولاق مهنأ اوربكتسا نيذلا نع ىلاعت هللا يكح اذه دنعو : هلا



 /٠١ ةيالا ءاميج هلل اوزربو» ىلاعت هلوق

 ”وضا ل 0 اي

 م اكانإ اوربكحَتس ا نيل هاملت اًميمَج هلا

 ءاوس مك ايده هللا اهلا« نم هللا باَدَعْنم نع نوم تأ لف
 ل ل ل هر د ذآ

 [1ا) صيخع نم 00 انعرجأ نيل

 متثأ لهف اعبت كل انكح انإ اوربكتسا نيذلل ءافعضلا لاقف اعيمج هلل اوزربوزإل ىلاعت هلوق

 انربص مأ انعزجأ انيلع ءاوس مكانيدحل هللا اناده ول اولاق ءىث نم هللا باذع نم انع نونغم

 «صيخ نم انلام

 ةطبحم ريصت مهلابعأ نأ هبيقع ركذ مث رافكلا ءالؤه باذع فانصأ ركذ امل ىلاعت هنأ معا

 ةراشإ اذهو . مهدنع مهحاضتفا ةيفيكو مهعابتأ كسمت دنعمهتلاجخ ةيفيك ةيآلا هذهىف ركذ « ةلطاب

 -:لئاسم هيفو « ةلاجخلاو ةحضفلا ببسي لضاحلاى احورلا باذعلا لا

 : هروهظازاربلا : عساولاناكملل لاقي هنمو . ءافخل دعب رهظ ةغللا ىف هانعم زرب (ىلوألا ةلأسملا))

 00 اذا ةذربةأ ماو ء :ىث اهرتسيال ةرهاظىأ (ةزرا_ضرالاىرتور هوت فلق

 الع زرب ليق . اهدحأ قبس اذا ليخلا ىف هلصأو « مهقبسو مهقاف اذا هنارقأ ىلع نالف زرب : لاقيو

 . رهظف اهراهغ نم جرخ هناك

 : ثاحأ انهه : لوقنف اذه تفرع اذإ

 لك نال :لابقتسالا هانعم ناك ناو ىضاملا ظفلب درو (اوزربو) .هلوق ( لوألا ثحبلا)

 ىدانو) هلوق هريظنودوجولا ىف لخدو لصحدق هناكراصف ؛ ق-و قدصوف هنعرىلاعت هللاربخأام

 ( ةنجلا باحأ رانلا باحصأ

 قح ىف اذهو رانتسالا دعب روهظلا نع ةرابع ةغللا ف زوربلا نأ انركذ دق (ىلثلا ثحبلا)

 نويعلا نم نورتتسي اوناك مهنأ : لواآلا : هوجو نم وهو لب وأت!! سم هيف دبالف , لاحملاعت هللا

 هلل اوفشكنا ةمايقلا موي ناكاذاف « ىلاعت هللا لع فاخ كلذ نأ نونظيو شحاوفلا باكترا دنع

 باسحل اوزربف مثروبقنم اوجرخ مهنأ : ىناثلا . ةيفاخ هيلع خال هللا نأ اوملعو مهسفنأ دنع ىلاعت

 ءاظولاو ءاطغلا لاز هن أكف دسجلا تقراف اذإ سفنلا نأ ءاكحلا ليوأت وهو : تلاثلا . همكحو هللا

 , هلل زوربلا وه كلذو اهاوسام لكن ع ةيراع اهتاذب ةدرجتم تيشبو



 ةيآلا « زيزعب هللا ىلع كلذ امو» ىلاعت هلو 0

 اروكذم هنوكل حيرلا ركذ فذخ محيرلا فصاع موي ىف : تلق تْئش ناو ء فوصع ىذ موي ىف

 . ةفاضالاب فصاع موي ىف ءىرقو ؛ كلذ لبق

 ىلع اوبسك امم نوردقيال ىأ (ءىث ىلع اوبسك امن نوردقيال) هلوق (ةعبارلا ةلأسملا))

 ىلع ةلاد ةيآلا هذهو ؛ دسفو ةيلكلاب عاض هنآل كلذو ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف ال هب عفتنم ءىث

 ..هلاعفالل اهطتكم دعلا كوكا

 (قحلاب ضرالاو تاومسلا قاخ هللا نأ رت ملأ) لاق لاثملا اذ ممت امل ىلاعت هنأ ملعاو

 : لئاسم هيفو

 كلذ نأ نيب « ةعئاض ةلطاب ريصت مهلامعأ نأ نيبامل ىلاعت هنأ مظنلا هجو 4«ىلوألا ةلأسملا)

 هللا ناف ةيدوبعلا نع مهضارعاو هللاب مثرفك وهو مهنم ردص ببسب ءاج امنا طابحالاو نالطبلا
 اذه لك قلخام ىلاعت هنأو كلذ لعفي نأ هتيكحب قيل فيك و « ءادتبا نيصلخملا لامعأ لطببال ىلاعت

 . باوصلاو ةمكلا ةيعادل الإ ملاعلا

 هنأ ىلع لعافلا مسا ىلع (ضراألاو تاومسلا قلاخ) ىناسكتلاو ةزمح أوق 4« ةيناثلا ةلأسملا)

 لعاجو .حايصالاق لاف . ضرالاوتاومسلارطاف) هلوةك ةفاضالا لع ضرالاو تاومسلاو نأ ريخ

 .لوعفم هنأل بصنلاب (ضرآلاو تاومسلا) ىضاملا لعف ىلع قلخ نوقايلاو (انكس ليللا

 هلوقلو (ق+لابالإ كلذ هللا قاخام) سنوي ةروس ىف هلوقلريظن (قحلاب) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 (الطاب امهنيبامو ضراألاو ءامسلاانقلخامو) صوف هلوةلو(الطاب اذه تقلخام انبر) نارمع ل 1 ىف

 ةلزتعملا امأو ٠ هتردقو هملعو عناصلا دوجو ىلع امهتلالد وهو قحلاب الإ نولوقيف ةنساا لهأ امأ

 ' . حيمص ضرغل لب اثبع كلذ قاخي مل ىأ « قحلاب الإ : نولوقيف
 قاخ ىلع ارداق ناك نم نأ : ىنعلاو (ديدج قاخب كان ميهذي أشي نإ )2 ىلاعت لاق مث

 ناك ممايحإو نيرخآ داحيإ ىلعو مت امإو موف ءانفإ ىلع ردي نأيف , قحلاب ضراألاو تاومسلا

 لاق . ىلوأ فءضأللا لبسأللا ىلع ارداق نوكحي نأب مظعألا بعصأألا ىلع رداقلا نال الروأ

 اليخ امو قلخأو ٠ زافكتلا رق فات مكتيمأ ديري «ةكم رافك عم باطخلا اذه : سابع نبا

 : م عوطأو كم

 هداحيإو ملاعلا لك ءانفإ ىلع رداقلا نأ انركذ امل عنتمم ىأ «ز يزعب هللا ىلع كلذ امورل لاق مث

 . ملعأ هللاو ؛ ىرحأو ىلوأ مهلاثمأ هداحيإو نيصوصخم صاخشأ ءانفإ ىلع ًارداق نوكي نأب



 0 ةيآلا «مهمرب اورفك نيذلا لثم»ىلاعت هلو

 :هديدعلا تاركا ود كلذو الاب اتا هر دعو ايلا ىرواعإل مو دما تاس
 : لئاسم ةيآلا ىفو

 امفو : ريدقتلا : هيوبيس لاق : لوآلا : هوجو (نيذلا لثم) هلوق عافترا ىف (ىلوألا ةلأسملاإ)

 ىلع ةفنأتسم ةلمج (دامرك) هلوقو , مكيلع ىلتي امف اورفك نيذلالثموأ « اورفكنيذل|لثم مكيلعىلتي

 لامعأ لثم ريدقتلا : ءارفلا لاق : ىناثلا . دامرك ملابعأ : ليقف مهلثم فيك : لوقي لئاس لاؤس ريدقت

 (مهامعأ) هلوق وهو هيلا فاضملا دعب هركذ ىلع !داهتعا فاضملا فذه دامرك مهرب اورفكن يذلا

 ىرت ةمايقلا مويو) هلوق اذكو « ءىث لك قلخ ىأ (هقلخ ءىث لك نسحأ ىذلا) ىلاعت هلوق هلثمو

 نأ : ثلاثلا . ةدوسم هللا ىلع اوبذك نيذلا هوجو ىرتىنعملا (ةدوسم مههوجو هللاىلع اوبذك نيذلا

 . لوذبم هلامو « نوصم هضرع ديز ةفص كلوةك ؛ دامرك ملامعأ اورفكن يذلا ةفص ريدقتلا نوكي

 (دامرك ) هلوق وهل امعأ لئم : ريدقتلاو (اورفك نندلا لثم) هلوقنم الدب مهطامعأ ن وكتنأ : عبارلا

 . ملامعأ اورفك نيذلا : هريدقتو ةلص لثملا نوكي نأ : سماخلا . ربخلا وه

 فصاعلايرلا نأوه « لامعألا هذهنيب و لثما اذهنيب ةهباشملا هجو نأ ملعا (ةيناثلا ةلأسملا)

 لطبأ مرفك نأ انهه اذكف . ربخ الو رْثأ دامرلا كلذإ قبيال ثيحب هءازجأ قرفتو دامرلا ريطت

 هذ .دارملا ىف اوفلتخا مث . رثأ الو ربخ مهعم لامعألا كلت نم قبي مل ثيح اهطبحأو مهلامعأ

 : هوجو ىلع لامعاللا

 نيدلاولا ربو محرلا ةلصو ةقدصااكر بلا لامعأ نم هولمعام اهنم دارملا نأ (لوآلا هجولاإل

 . اب اوعفتتال مهرفك الولو « مهرفك ببسب ةلطاب ةطبحم ريصت اهنأل كلذو : عئاجلا ماعطإو
 ىذلا مرفك نم هوفلكت امو مانصأللل مهتدابع لامعالا كلت نم دارملا نأ (ىناثلا هجولاوزإل

 ليوطلا رهدلا اهيف مهمنادبأ اوبعتأ مهنأ مهنارسخ ىف هجولاو , صالخلا ىلإ ًاقيرطو ًاناميإ هونظ

 . مهيلع الابو تراصف اهب !وعفتني ىكل

 تناك ىتلا لامعألا اوأر اذإ مهنآل « نيمسقلا الكل امعألا هذهنم دارملا نأ (ثلاثلا هجولاوإل

 اضيأ تلطب دق مهرامعأ اهيف اونفأو تاريخ اهونظ ىلا لامعألاو , تلطب دق تاريخ اهسفنأ ىف

 ىلاعت لاق كلذاف مسهتمادنو مهترسح مظعت هنأ كش الف مهباذعل تابجوملا مظعأ نم تراصو

 . (ديعبلا لالضلا وه كلذ)
 حيرلا وهو هيف امل وهو , مويلل فصعلا لعج فصاع موي ىف حايرلا ”ىرق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 تاق تّئش نإو : ءارفلا لاق احبرل روكسلا امو « ةرك اس ةليلو رطام موي : كلوقك حابرلا وأ

 «)9-رخنخ 4



 ةيآلا «مببب اوارفكا نذلا لثم# ىلاعت هلوق +٠١
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 فيكفهغيسينأ براقيملو : ىنعي ةبراقملاؤنل (داكيال) هلوقف ةبراقملل داك نأ 4 ىاثلا ل

 اهاري فيكف اهتيؤر نم برقي مل ىأ (اهاريدكي مل) ىلاعت هلوقك ةغاسالا لصح

 . هجولا اذه نيبو هنيب عما فيكف « ةغاسالا لوصح ىلعليلدلا متركذ دقف : ليق ناف

 : عيمج ا غاس امو ضعنبلا عرج هن اك هعمتج غيس الو ملا نأ : اهدحأ : ناباوج هنع : انلق

 نأالإ ءرفاكلا فوجىلإ بارشلا كاذ ضعب لوصو ىلع لد امنإ متركذ ىذلا 0 نأ : ىناثلا

 كك لاا ا فلا ل 4 قالا ف تا علا .) رج ةعللا ف ةعاشالا نال ةغاسإب نمل كلذ

 ةدحاو ةرمب ابرش هبرشيالو هبيطتسيالىأ  هغيسيالو ةيهارك ىلع بارشلا كلذ 0 رفاكلاو

 . ملعأ هللاو ةبراقملا فن ىلع داكي ال لمح حصي نيهجولا نيذه ىلعو

 ناك 5 نه ترا هتان وز هل رو رفاكلا اذه دبعو ىف لاخت هللا هرك ذاع (ثلاثلا عونلا)

 تومال هناف كلذ عمو « تاهجلا عيمج نم هب تطاحأ توملا تايجوم نأ : ىنعملاو (تيمب وهامو

 . هدسج ءازجأ نم ءزج لك نم لبقو
 باذعلانم دارملانأ : لوألا : ناهجو هيفو (ظيلغباذع هئارونمو) هلوق «عبارلا عونلار)

 :لضفملالاق . هلبقامم دشأاب اذعقلتي هلبقتسي تقو لكى هنأ : ىناثلا . عطقنم ريغامتاد هنوك ظيلغلا

 ٍ ملعأ هللاو , داسجألاىف اهسبحو سافنألا عطقوه

 نوردقيال فصاع موي ىف حيرلا هب تدتشا دامرك ملامعأ مب رب اورفك نيذلالثمإل ىلاعت هلوق

 اشي نإ قحلاب ضرالاو تاومسلا قاخ هللا نأ رت لأ ديعبلا لالضلا وه كلذ ءىث ىلع اوبسك

 زيزعب هللا لع كلذامو ديدج قلخب تأرو بهذي
 اهرسأب مهلامعأ نأ ةبآلا هذه ىف نيب ةمدقتملا ةيآلا ىف مهباذع عاونأ ركذ امل ىلاعت هنأ معا

 ةمايقلاف نودحال مهنآل مهنارسخ لاك ربظي اذه دنعو . اهنم ءىثب نوعفتنيال ةلطاب ةعّئاض ريصت



 ١ #.٠ ةيالاههغيسي داكيالو هعرجتيديدص ءام نم قسيو» ىلاعتدلوف

 : رعاشلا لاق . دعب ىنعمب «ءارو» ىرابنأللا نبا لاق : ىتاثلا . ناسنالا ءارو نم توملا : لاقيو

 بهدم ولا نا نانو قل

 . بهذم هللا دعب سيلو ىأ

 (دينع رابج لك باخو) هلوق ىف ةبيخلاب هيلع مكح ىلاعت هنإ : لوقنف اذه تب اذا

 . مهج لخدي ةبيخلا هدعب نمو ىأ < هج هئارو نمل لاق مث

 هعرجتي ديدص ءام نم قسيو) كوقرفاكلا اذه لاو>أن م ىلاعت هللا هركذام 4 ىناثلا عونلا)

 : تالاؤس هيفو (هغيسي داكبالو
 (قسيو) فطع مالع 4« لوألا لاؤسلا)

 . ديدص ءام نم قسيو اهيف قلي منهج هئارو نم : هريدقت فوذحم ىلع : باوجلا

 ؟ ركذلاب ةلاخلا هذه صخ ملف . ةريثك هوجو نم رانلا لهأ باذع (ىتناثلا لاؤسلا)

 هيتأيو) هلوق عم ركذلاب صصخت باذعلا عاونأ دشأ ةلاحلا هذه نوكت نأ هبشي : باوجلا

 (تيمب وهامو ناكم لك نم توما

 (ديدص ءام نم) هلوق هجوام (ثلاثلا لاؤسلا)

 ءاملا كلذامو : لبق هن اكف (ءام نم قسيو) لاق امل هنأ : ريدقتلاو نابب فطع هنأ : باوجلا

 كلذو . ديدصلاك ءام نم قسيو ريدقتلا : ليقو . رانلا لهأ دولج ليسيام ديدصلاو (ديدص) لاقف

 هسفن ىف نوكي ًاضيأ وهو ؛ ةراذقلاو ظلغلاو نتالا ىف ديدصلا هبشيام منهج ىف ىلاعت هللا قلخي نأب
 اوثيغتسي نإو . مءاعمأ عطقف اهمح ءام اوةسو) هلوقك وهو هلوانت نع دصت هتهارك نآل ءاديدص

 (بارشلا سنب هوجولا ىوشي لهملاك ءامب اوناغي
 . هغيسي داكي الو هعرجتي ىنعمام «عبارلا لاؤسلا )ل

 قلحلا ف بارشلاغاس : لاقيو « رارهتسالا ىلع ةعرج ةعرج بورشملالوانت عرجتلا : باوجلا

 : نالوق هيف (داكي) نأ ٍلعاو . ةغاسإ هغاسأو اغوس غوسي

 ءاطبادعب هغيسي و ىأ (هغيسي داكيالو) هلوقف , ىنن هتايثاو . تابثا هيفن نأ « لوألا لوقلا]ب

 ىنعي (نولعفياوداكامو اهوحذف) ىلاعت لاقءاطيإ دعب تق ىأ ؛ موقأ تدك ام : لوقت برعلا نال

 (دونجلاو منوطب ىفام هب رهصي) ىلاعت هلوق ةغاسالا لوصح ىلَ ليلدلاو « ءاطبإ دعب اواعف

 دعب ءىثلا اوغاسأ مهنأ ىلع لدي (هعرجتي) هلوق ناف ًاضيأو : ةغاسالا دعب الإ رهصلا لصحي الو

 . ةتبلا هغيسي هنإ هدعب لاقي نأ حصي تقبكف ةئتلا



 ةيالا «ديدص ءامنمىقسي وماهج هثارونم» ىلاعت هلوق ٠١

 : ناتل أسم هيفو (دينع رابج لكب اخو ىلاعت لاق م“

 اذ ضن عسا لضرلا نأ عملا ناك لكيرلا مه نوحتفتسملا : انلق نإ (لوآلا ةلأسملا)

 ةرفكلا مهنوحتفتسملا : انلق نإو ؛ مهموق مهو (دينعرابج لك باخو)اوزافو مهدوصقمباورفظو

 باخو) لطابلا لعل سرلاو قحلا ىلع مهنأ مهنم انظ لسرلا ىلع اوحتفتسا رافكلا نأ : ىنعملا ناكف

 . لسرلا ىلع هحاتفتسا ببسب حلفأ امو مهنم (دينع رابج لك
 نكي ملو) ىلاعت هلوق هنمو . هتدابعو ىلاعت هلا ةعاط ىلع ربكسنملا انهه رابجلا «ةيناثلا ةلأملا)

 ىكحو ؛ ةروبجو توربجو ةوربجو ةيربج هيف لاقي : رمحآلا نع ةديبع وبأ لاق (ايصع ارابج

 ىف تاغل نامت ىهف : ىدحاولا لاق « ءايربجلاو رابجنلاو ءابلاو ميلا رسكب ربجلاو ةيربجلا : جاجزلا
 هيلع تبأف ارمأ اهرمأف سو هيلع هللا لص ىنلا ترضح ةأرما نأ ثيدحلا ىفو « رابجلا ردص»

 رضنلا لاق , هقاقتشاىف ةغللا لهأ فلتخا دقف دينعلا امأو ؛ ةريكتسم ىأ «ةرابجاهاذ اهوعد» لاقف

 ندلف : لاقي ةجانلاوهو دنملا نم هلصأ,: هرثغ لاقو « كرتااو انعابتلاو فالخلا دوتعلا : لمت نأ

 ناكر هاج اذإ ان داق نذلف دياعو « اضردم ةنحان ىف ذخأ :كتعو:دناع ىعف ةحان ىأ :ادنع تع

 . ةيحان ىلع هنم

 ةراشإ ادينع هنوكحو ىناسفنلا قلخلاىلإ ةراشإ اربكتم ارابج هنوك : لوقنف اذه تفرع اذإ

 نافالا نأ كش الار هل اه ركما قلل نع ان اح اهنرك وهو ةقلكلا كلذ نع ار داضلا 1 رثاألا لا

 ناك «قدصلاو قحلا نع فارحتالا وهو دونعلا وه هلعفو ربكتلاو ربجتلا وه هقلخ نوكي ىذلا

 : تاداجللا ماسقأعيمج نك اريساح ذكرا ربخلا لك نع ايئاخ

 ةررعأ هباذع ةيفيك فصو ؛ ادينع ارابج هنوكب هفصوو ةبيخلاب هيلع كح املا لاكت هنأ ملعاو

 ءارولا ظفل قلطأ فكف « مهج هماعأ :ذازرملا نآوهرو لاكش] ةنفاو( منهجهئارو نم) هلوق : لوألا

 ؟ مامالاو مادقلا ىلع

 راوتمفلخو مادقو . كنعىراوياملمسا «ءارو» ظفذأ لوالا هردر 2 هع اوكا

 : رعاشلا لاق . امهنم دحاو لك ىلع «ءارو» ظفل قالطإ حصف . كنع

 بيرق جرف هءارو نوكي هيف تيسمأ ىذلابركلا ىسع
 دادحأالا نم ءارولا : تيكشلا نبا و. ةديصاوبأ لاق: ناثلا ءادحأ لك ءار تروملا ةاضنأ لاعبو

 , سكعلابو امادق بلقني نأ زوحب هناف افلخ ناكام لك نأ هيف ببسلاو « مادقلاو فاخلا ىلع عقب

 , مهمامأ ىأ(ذخأي كلممهءارو ناكو) ىلاعت هلوقهنمو « مادقلا ىلع ءارولا ظفل عوقو زاج مرج الف



 ٠١١ ةباللا عدينع راجل تاو وسيما لاعت هلوق

 هيلع ىاق فاخ نمل كلذ :ءارفلا لاق :اماقمو ام ابق ماق : لاقي « ةمايقلاك ردصم ماقملا نأ : ىاثلا

 (ىاقم فاخ نمل كلذ) ثلاثلا (تبسك امب سفن لك ىلع مئاق وه نفأ) هلوةكح هايإ ىتبقارمو

 ميقمىلاعت وهو لدعلاب الإ مكعالو قحلاب الإ ىضقيال ىلاعت هناف باوصلاو لدعلا ىلع ىتماقإ ىأ

 وهو ىدنع ذئاعلا ماقم ىأ (ىاقم فاخنا كلذ) : عبارلا , ةتباافردنيالو هنع ليال لدعلا ىلع

 ماقملاركذو , ىفاخ نملىأ (ىماقم فاخ نمل كلذ) : سماخلا ؛ لوعفملا ىلإ ردصملا ةفاضإ باب نم

 . انهه اذكف نالف ىلع هللا مالس : دارو . ىلاعلا ىنالفلا ساجما ىلع هللا مالس : لاقيام لثم انهه

 لاق ,ديدنتا وهو اداق] دعرأ نم مسا ديعولا : ىدحاولا لاق «ديعو فاخورإ ىلاعت لاق 5

 :.:باذعلا نم تدعوأام فام : سابع نيا

 اذهف (ديعو فاخو) هلوق هيلع فطع مث (ىاقمفاخنمل كلذ) هلوق الوأ ركذ ىلاعت هنأ ملعاو

 ىلاعت هللا بح نأ : هريظنو :هللا دعو نم فوخلل ارباغم ىلاعت هللا نم فوخلا نوكي نأ ىضتقي

 .٠ قىكفلاو ةكللا رارشأ ف لاع فرش ماقم اذهو . هللا باوث بحل رياغم

 : ناتلأسم هيفو (اوحتفتساو إل لاق م

 (اوحتفتساو) هلوةف « ةرصنلاب حتفلا بلط : امهد>أ : ناينعمانهه حاتفتسالل (ىلوآلاةلأسلا 2

 محلا حيتفلا : ىناثلاو (حتفلا ةءاج دقف اوحتفتست نإ) هلوةكوهف « مئادعأ ىلع هللا اورصنتساو 5

 نم ذوخأم وهو ؛ مهنيب ءاضقلا هولأسو هللا اوكحتساو ىأ (اوحتفتساو) انبر لوقف ءءاضقلاو

 (قحلاب انموق نيبو اننيب مقا انبر) هلوةك ةموكحلا ىهو ةحاتفلا

 مث نوحتفتسملاف لوآلا لولا ىلع امأ . نورسفملا هركذ نيلوقلا الك : لوةنف اذه تفرع اذإ

 حون لاق) مهنايإنم اوسيأ املباذعلاب مهموق ىلع اوعدو هللا اورمصنتسا مهمل كلذو ؛ لسرلا

 بر) طول لاقو .٠ ةبالا (سمطا انبر) ىموم لاقو (ارايد نيرفاكاا نم ضراألا ىلع رذتال بر

 نأ ىلوآلاف ءاضقلاو ةيكحلا بلط وهو : ثلاثلا لوقلا ىلع امأو (نيدسفملا موقلا لع قرصنا

 هنمو . انيذعف نيقداص لسرلا ءالؤه ناكنإ مهللا : اولاق مهنأ كلذو م مالا م نو>تفتسملا نورك

 لوقك و, ءايملا نف ةزاجج انيلع رطماق كدنع و هللا رءاذذ 00 مهللا : شيرق رافك لوق

 : نيقداصلا نم تنك نإ هللأ باذعب اننا نيرخآ

 (مهيلا ىحوأف) هلوقىلع ىوطعم (اوحتفتساو) هلوق : فاشكللا بحاص لاق 4ةيناثلا ةلأسملا))

 (نكلبنل) مل لاقو « مهبر مهلا ىحوأ ىأ (نكلبنل) هلوةىلع هفطعو مالا ظفلب اوحتفتساو ءىرقو



 ةيالا«ديعو فاخو كاعم فاخ نمل كدر للاعتالو# ها ٠

 نم مهعم رمآلا رهاظ ىف اوناك لب ؛رافكلا كتل وأ عم ةفلاخلا 11 امر 7 قو لئاب ايقلا

 اولاق ببسلا اذهلف مهنيد ىلع ملا لوأ ىف اوناك مهنأ ببسلا اذهل اونظ موقلاق ةفلاخم راهظا ريغ

 (اذنلم ىف ندركتل ىأ)

 هيف نيقداص اونوكي نأ هولاقام لك ىف بحبالو رافكلا مالك ةياكح اذه نأ (ىناثلا هجولا)

 . هومهوت اي رمآألا ناكام هنأ عم كلذ اومهوت مهلعلف

 باطخلا اذهب دوصقملا نأ الإ لسرلا عم رهاظلا ىف ناك ناو باطخلا لعل «ثلاثلا هجولاإ)

 . رافكلا كئلوأ نيد ىلع تقولا كلذ لبق اوناك ممنإ : لاقي نأ سأبالو مهباحأو مهعابتأ

 . برعلا مالكىف ريثك ةروريصلا ىنعمب دوعلا : فاشكلا بحاص لاق 4« عبارلا هجولا)

 ىلاعت هنإ مث « لاملا نم ةلم ىلع مهلاسرا لبق !وناك ءايبنالا كئلوأ لعل 4 سماخلا هجولاإ)

 تراص ىلا 7 كلت ىلع ماوقآألا قبو . ىرخأ ةعيرشب ممرمأو ةلملا كلت خسنب مهما ىحوأ

 نأ ءاسالا نم | ويلطل نأ دعس لاق ريدقتلا اذه ىلعو ٠ رفكحلا ليبس ىلع نيرصم ةخوسنم

 للا كل لإ اندر

 لبق هيلع متنك ام ىلإ ىأ . انتلم ىف ندوعتلوأ . ىنعملا نوكي نأ دعبيال (سداسلا هجولاإل

 هذه عيمج ىلعو حدقلاو نعطلاب هل ضرعتلا مدعو اننيد ةبياعم رق نع ترككلا نم ةلاسرلا عدا

 . ملعأ هللاو لئاز لاؤسلاف هوجولا

 مكتتكسنلو نيملاظلا نكلهنل مه رمهملاىحوأف) ىلاعتلاق مالكلا اذهاوركذاملرافكلانأ ملعاو

 ءارجاوأ لوةلارامضا ىضتقت ةياكح (نيملاظلا نكلهنل) فاشكلا بحاص لاق (مهدعب نم ضرأألا

 ارابتعا ءايلاب (كننكسيلو نيملاظلا نكلهل) ةويح ارباأرقر هنن ترص هل لك الا

 ال كارلا . ند رحالر جركل دار مسقأ كلوق هريظنو ةبيغلا ظفل ظفللا اذه ناف ىحوأل

 ضرآلا قراشم نوفعضتسي اوناك نيذلا موقلا انئروأو) هلوق هريظنو (مهرايدو نيملاظاا ضرأ

 هلا اه ااوأ ةطراجلا ىذا نمد سو هيلع هللا ىلص ىننلا نعو ( مرايدو مهضرأ كثر الأورام

 . هودع مأ هللا هافك هودع عفد ىف هبر ىلع لكوت نم نأ يلع لدت ةبآلا هذه نأ معاو «هراد

 ىلاعت هللا ىضقام نأىلا ةراشاكلذ هلوف ( ديعو فاخو ىباقم فاخ نمل كلذإل ىلاعت لاق مْ

 : هوجو هيفو ىاقم فاخ نمل قح .رمآلا كلذ رثا مهرايد نينمؤم لا ناكساو نيملاظلا كالها نم هب
 هيف ففّقِي ىذلا ىلاعت هللا فقوم فقوملا كلذ نآل ,« باسحلا فقوم وهو ىنقوم دارملا : لوآلا

 (ناتنج هبر ماقم فاخ نملو) هلوقو (هبر ماقم فاخ نم امأو) هلوق ءريظنو « ةمايقلا موي هدابع



 9,8 ةيآلا «مهلسرل اورفك نيذلا لاقو» ىلاعت هلوق
 لس هي هه مه سس هلام

 ه 320 :دوعتوأ انضرأ نم مكنج خت مهلسرل اورفكح َنلا لَكَ

 7 ه2 ه مثرثر ص ص هرج هدو جف ه7 هس هك

 هدعي ن 0 م ضرألا مدتكس آو كد َنيماظلا نكن مهد مهلإ ىحوأف
501 

 ياي 22

 5 «١؟د ديعو اخوى اقم فاح َكِلَذ
 20 ه-

 كما معو ريالا رع عا خلا سس سا را ل آخ آ آ دنا

 هينابو هغيس داكبالو هعرجتب <25 نيدص .ام نم قسيو منج هئارو نم

 اس ملك سر انام امرا ما راس سارت م رثاورمو

 10١ ظِياَع ٍباَدع هئارو نمو تيب وه امو ناكم لك نم توم

 - 01 ا

 هنم دارملا 6 نواكوتملا لكوتيلف هللا ىلعو ان 577 ىلع نربصتلوزإل ةيآلا نجآ ىف هلوقامأو

 ريغ راركتلاف ريدقتلا اذه ىلعو : مهتهافسو رافكلا سانلا رش عفد ىف هللا ىلع لكوتلاب رمالا

 ليقو « نيرياغتم نيدوصقم بسحب نيفلتخ نيعضوم ىف دراو (لكوتيلف هللا لعو) هلوق نآل لصاح

 . ملعأ هللاو هتماداو هئاقبا ىف ىعسلل ىتاثلاو . لكوتلا ثادحتسال ركذ لوألا اضيأ

 م ١/ ىعوأف انتلمف ندوحل وأ انضرأ نم مكتجرخنا مهلسرل اورفك نب «ذلا لاقو )ب ىلاعت هلوق

 او>تفتساو دعو فاخو ىاقم فاخنمل كلذ مثدعب نمضراآلا مكتتكنذل ونيملاظلا قكلبل ممر

 توملا هيتأيو هيغسي داكيالو هعرجتي ديدص ءام نم قسيو مهج هئارو نم دينع رابج لك باخو

 «ظيلغ باذع هئارو نمو تيمب وه امو ناكم لكن م

 1 0 رورش عفد ىف اوفتك ا مهنأ « مالسلامهيلع ءايبنالا نع ىكحاملا ىلاعت هنأ معا

 نم ؟كئجرخنل) اولاقوةهافسلاىف اوغلاب مهنأ رافكلانع ىكح ؛ هتطايحو هظفح ىلع دامتعالاو هيلع

 ىلإ ركدوع امإو مجارخا امإ ةلاحال نيرمآلا دحأ ننوكيل : ىنعملاو (انتلم ىف ندوعتل وأ انضرأ

 ةيلظلا و . نيريثك نونوكيلطابلالهأو ؛ نيليلق نونوكينامز لك ىف قا لهأ نأ هيف ببسلاو . انتلم

 . ةهافسلا هذه ىلع اوردق بابسألا هذهلف « نيدضاعتم نينواعتم نونوكي ةقسفلاو

 ايف اودوعي ىتح رمآلا لوأ ىف مهلم ىلع اوناك مهنأ موي اذه : ليق ناف

 : هوجو نم باوجلا :انلق

 كلت نم اوناكو دالبلا كلت ىف اوشن امنا مالسلا مهيلع ءايينالا كئلوأ نأ (لوآلا هجولاإ)



 ةيآلا «هللا ىلع لكوتنال نأ انلامو 2ىلاعتهلوق هب

 هللا ىلعو) اولاقو كلذب مهعابتأ اورمأ مهسفنأ نم اوغرف امل مث (هللا لع لكوتنال نأ انلامو)

 ؛ الوأ اريخلا كلذب ىنأ اذإ الإ هلؤق رثؤيال ريخلاب رمآلا نأ لع لدي كلذو..(قولكوتملا لكوتبلف

 نوكي نأ امإ ناسنالا نأ : هلصاحو انسح الصفدللا همحر ىلازغلا دماح ىبأ خيشلا مالكفف تيأرو

 ىعسيال هنكلو هتاذ ىف اصقان نوكي نأ اماذ صقانلا امأ , نيفصولا نع ايلاخ وأ الماك وأ اصقان

 لوالاف ءريغلا لاح صيقنتىف ايعاس كلذ عم نوكيو اصقان نوكي نأ ازا ريع لاح هت

 ريغلا ليمكت ىلع ردقيالو الماك نوكي نأ اماف لماكلا امأو « لضملا لاضاا وه ىناثلاو ؛ لاضلا وه

 مالسلا هيلع لاق كلذلو ءايبناألا مو نيصقانلا ليمكت ىلع ردقيو الماك ن وكي نأ امإو ؛ءايلوألا مثو

 لولف رار لاك لا ف رو لكلا و ناضقتلا تتازرم تناك الو 6 فارسا ىباءاتن اك ىمأ ءالَعَو

 لاكلا بسحب ةيهانتمريغ ةايحلاو ةيالولابتارم تناك مرجال « ةيفيكلاو ةيمكلا بسحب ةيهانتمريغ

 لماكلا ناسنالا وه ىنلاو « ليمكتلا ىلع ىوقيال ىذلا لماكلا ناسنالا وه ىلولاف.ناصقنلاو

 0 ردو دف ل نيناسنإ ليمكتب ةيفاو ةيناسفنلا ةيناحورلا هتوق نوكتدقمث , لمكملا

 باقيف ملاعلاف سمشلا ريثأت رثؤت ةيوق ةرهاق ةوقلاكلت نوكتن دقو . ةئامو ةرثع لمكتب قيف كلذ

 كلذو . ةرخآلا بلط ىلإ ايندلا بلطنمو ةفرعملا ماقم ىلإ لهجلا ماقم نم ىلاعلا لهأرثك أ حاورأ

 ةهيشماوناكمرثك أو دوهلا نم أولم ماعلا ناك هروهظ تقو ناف « سو هيلع هللا لص دممحور لثم

 مهنيد فتعو ناثوآلا ةدبعزمو . رهاظ مهبهاذم حبقو سوا نمو . ةيلواح هو ىراصنلا نمو

 حاوراآلا ف هحور ةوق ترس ملسوهيلع هللا ىلص دم ةوعد تربظ املف نايبىلإ جاتحي نأنم رهظأ
 .بلط ىف قارغتسالا نمو . هيزنتلا ىلإ مسجتلا نمو . ديحوتلاىلإ كرشلا نم ملاعلا لها رك ١ كلف

 . ةلاسرلاو ةوبنلا ماقم ناسنالل فشكني ماقملا اذه نف « ةرخآلا ملاع ىلإ هجوتلا ىلإ ايندلا

 نم مهل ةلصاح تناكام ىلإ ةراشإ (هللا ىلع لكوتنال نأ انل امو) هلوق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ةلماكلا مهحاورأر يث أت ىلإ ةراشإ «نولكوتملا لكوتيلف هللا لعو ؛رمآلارخآ ىف موقو « مهسوفن تالاك

 ناكو نآرقلا لع رظن نف « نآرقلا ظافلأ ىف ةنوزخم ةيلاع رارسأ هذهف ةصقانلا حاورأألا ليبكت ىف

 هلا نارها نها ةكو تالا قو ملعأ هللاو نآرقلا مولع ناس لامر 2 ناك ماع عجاف اع

 نيذلا نأ هنم دارملا (نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو هللا نذاب الإ ناطلسب مي نأ انلا ناك ااه

 ءاش ناف « اهيلع ال ىلاعت هللا ىلع اهوصح ىف اولكوتي نأ مهيلع بجو تازجعملا رئاس نوبلطي

 . اهرهظي ملءاش ناو اه رهظأ



 ذا ةيآألا «ناطاس ميتأ نأ انل ناك امو» ىلاعتهلوق

 هناأل , اقح هنوك ىلع لدي نيدلا كلذ ىلع فلسلا قابطإ : موق ىهو 4( ةيذاثلا ةببشلا امأوإل

 ةببشلا نع روكذملا باوجلا نيع : هباوخل « مظعلا قلخلل رهظي ملام دحاولا لجرلل رهظي نأ دبل

 دعب ال و ؛ هنم لضفو ىلاعت هللا نم ةطع بذكلاو قدصلاو لطابلاو قلا نيب زييملا نآل لوألا

 . اهنم ميظعلا عما مرحي نأو ةيطعلا هذهب هديبع ضعب صخم نأ

 ديرن امنإو « اهب متيتأ ىتلا تازجعملا هذهب ىضرتال انإ : موق ىهو 4(ةثلاثلا ةهبشلا !هأو)

 . ةيوق ةرهاق تازجعم

 باوجلا اذه حرشو (هللا نذاب الا ناطاسب ميتأ نأ انل ناك امو) ىلاعت هلوق : اهنع باوجلاف

 اهومتبلطىتلا ءايشالا امأف « ماتليلدو ةرهاق ةنيب و ةعطاق ةجح اه انكسمت و امم انئجىتلا ةزجعملا نأ

 مكحيالو . لدعلا هلف اهقلختل نإو . لضفلااهلف اهربظأو اهقلخ ناف ىلاعتهتلاييف مكحلاو ةدئازر ا

 دعب اولاق مهنأ مالسلا مهيلع لسرلاو ءايبنألا نع ىكح ىلاعت هنإ مث . ةيافكلا ردق روبظ دعب هيلع

 باوجلا كلذب مهتامش نع اوباجأ امل ءايبنألا نأ رهاظلاو (نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو) كلذ
 فاخن ال : مالسلا مهيلع ءايبنألا تلاق اذه دنعو ؛ ديعولاو فيوختلاو ةهافسلا ىف اوذخأ موقلاف

 ناك هناحبس هللا لعلو هللا لضفىلع اندامتعاو هللا ىلع انلكوت ناف عديد ىلا تفتان الو مكفيوخت نم

 اذهلصح نكي مل نإو ميلا ةفالاو رشلا لاصيا ىلع نوردقيال ةرفكلا كئلوأ نأ مهلا ىحوأ دق

 ةيسلالا فراعملاب ةفرشم تناك مبحاورأ نأ امل مهتهافس ىلإ اوتفتليال نأ مهنم دعبي الف ء ىحولا

 ةينامسجلالاوحألاب ىلابياملقف تافصلا هذهب ةفوصوم تناك ىتمحورلاو . 0 ماع ءاوضأب ةقرشم

 اولوعوهللا لعاولكوتببسلا اذهلف ءاخرااو ةدشلا ىروطو ءارضلاو ءارسلاىتلاحىف ًانز واهل ميقيالقو

 ةياكح ىلاعت هلوق هانركذام دارملا نأ ىلع لدي ىذلاو ؛ هللا ىوس امع مبعاطأ اوعطقو هللا ضف ىلع

 هذهءانصخ ل ىلاعتهنأ ىنعي (انومتتيذآ امىلع نربصنل و انلبسان ادهدق وهلا لع لكوتنال نأ انلامو) مهنع

 قئاللا « لب هللا ىلع لكوتال نأ انب قيلي فيكف ةينابرلا ةيهلالا فراعملاو « ةيناحورلا تاجردلا

 لصوو ةيدوبعلا فرشبزاف نم ناف « هيلعالإ تامهملا ليصحت ىف لوعنالو هيلعالإ لكوتال نأ انب
 اكلم ناكءاوس قحلا ريغ ىلإ ومألا سم ىمأ ىف عجرب نأ هب حبقي ةفشاكملاو صالخالا ناكم ىلإ

 هتيدوبع ىف نيصلخملا هءايلوأ مصعي ىلاعت هنأ ىلع ةلاد ةيآلا هذهو ءامسج وأ احور وأ اكلم وأ هل

 علطمو ٠ 00-0 اتفم ربصلا ناف (انومتيذآ ام ىلع نربصنلو) اولاق مث , مهركمو مهئادعأ ديك نم

 اوداعأ مْ  ًاروهقم ابولغم .هصينأو دبال لطابلاو ٠ ًارهاق ابلاغ ريصي نأودبال قحلاو : تاريخلا

 هلوق ىف هللا ىلع لكوتلاب مهسفنأ اورمأ مهنأ هيف ةدئافلاو (نولكوتملا لكوتيلف هللا ىلعو) مهلوق

 «لإو رش لعد
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 هما ل دم راس حا ماس ةرتا_رئودت ميسا و 6 دي هرتربرارتا 62-6 -

 داك نما نك هلأ نكلو مكلتم رسب الإ نحت نإ مهلسر مهل تا

0100 

 لكوتيلف 1 لَعَو هل نذاب لإ ناطلسب مكين 01 ات ناك امو هداسع ن نم

 لع برصلو 0 ًاناده 1 1 لع 0 3 انآ اهو »١١« نيم

 1 5 رباب و هت سماع ١ ص |سا 5 ع

 «١؟» نولكوتملا لكوتيلف هللا ٍلعو انومّيذآ ام

 د16 نفاع نم صا هللا نكشلو مكلتم ريق لإ نك نإ مهلسر تلاق ل ىلاعت هلوق

 هللا ىلع لكوتت ال نأ انل امو نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو هللا نذاب الإ ناطلسب مكيتأن نأ انل ناكامو

 (نولكوتملا لكوتيلف هللا ىلعو انومتيذآ ام ىلع نربصنلو انلبس اناده دقو

 مهلع ءاينألا نع كح « ةوبنلا ف _.رعطلا ىف مهتاهش رافكلا نع ىكح امل ىلاعت هنأ ملعا

 . اهنع مءاوج مالسلا

 رمالا نأ اوملس ءايبناللا نأ : هباوؤ (انلثم رثشبالا مت أنإ) م طوق ىهو (ىلو ألا ةييشثلا امأل

 ةو.نلا بصنع رشبلا ضع صاصتخ | نم عنميال 00 ةيرشبلا ىف لثاعلا نأ اونيب دب مهتكلا؛ كلذك

 نعد كلذكا مالا ناك# اذاق هدارع 00 ال ىلع هب هللأ نم فص بصخنملا اذه نك

 :اديفلا ذه كطفل

 نإ : اولاق مالسالا ءاكح نم ةعامج نأ وهو « قيقد فيرش ثح هيف ماقملا اذه نأ ملعاو

 لوصح القع عنتمب هناف « ةيسدق ةيولع ةفيرش صاوخ اصوصخم هندب و هسفن ىف نكي ملام ناسنالا

 هللا نم ةيطع ةوبنلا لوصح نأ اومعز دف ,ةعاماو ةنسلالهأ نم نويرهاظلا امأو . هل ةوبنلا ةفص

 نيلتلا راس نع نانإلا كلذ نايتفا ا[ اهلاوصخ فقرا الو: دابغا نم اشيا نم لكل انهم ىلاعت

 نيل ةردلالوصخ نأ ني ىل اتت هلاف « ةآألا هدهي'اوكسمت ءالاوقو « ةيسدق ةوقو ىاسفنقارشإ ديرك

 نولوآلاو « قيقدصُئاغ صماغ بابلا اذه ىف مالكلاو « هنم ةيطعلاو ىلاعت هللا نم ةنملا ضحمب الإ

 موق ىلع اورصتقاو « مهنم اعضاوت ةينادسجلاو ةيناسفنلا مهلئاضف اوركذي مل مهنأب هنع اوباجأ

 تاماركلا كلب مهصخيال ىلاستهنأ لع دق هنآلل «ةوبنلاب (هدابع نم ءاشي نم لبع نمي هللا نكلو)

 معأ هللا) ىلاعت لاق اك ؛ صيصختلا كلذ !وبجوتسا اهلجأل ىلا لئاضفلاب نوؤوصوم مهوالإ

 (هتلاسر لعحجي ثيح



 م ةيآلا « انلثم رشبالإ متنأ نإ» ىلاعت هلوق

 . لاصتتسالاباذعب كلج اعالإ و ىمسم لجأ لا مكتوم هتلارخأ متنمآ نإ نأ ىنعملا : لوألا : ناهجو

 . توملا ىلا تاذللاو تابيطلاب ايندلا ىف مكعتمب ىنعملا : سابع نبا لاق : ىناثلا

 لاق فيكف (نومدقتسي الوةعاس نورخأتيال مهلجأءاجاذاف) لاق ىلاعت هنإ سيلأ : لبق ناف

 (ىعسم لجأ ىلا كرخؤيو) انهد

 (هدنع ىمسم لجأو الجأ ىضق مث) هلوق ىف ماعنألا ةروس ىف ةلأسملا هذه ىف انملكت دق : انلق

 انلثم رشب الإ متتأ نإ) اولاق رافكلا كئلوآل ءايشألا هذه اوركذ امل لسرلا نأ ىلاعت ىكح مث

 ( نيم ناطلسو ان رتأق ان ؤابأ .دبعي ناك ابعانودصت نأ تود

 : هبشلانم عاونأ ةثالث ىلع لمتشم مالكلا اذه نأ للعاو

 توافتلاغلبي نأ عنتميف « ةيهاملامامت ىفةيواستم ةيناسنالا صاخشالانأ (ىلوالا ةببشلاف)

 ىلع اعلطم هللا دنع نم الوسر مهنم دحاولا نوكي نأ وهو . دحلا اذه ىلا صاخشاألا كلت نيب

 : نولوقي اوناك اضيأ لاو>ًالاهذه لك نع نيلفاغ نونوكي نوقابلاو ؛ ةكئالملا ةرمزل اطلاخم بيغلا
 لاوخالا :ق:انقرافت نأ تو ءةفيرشلا ةيلالا ةلاعلا لا وخلا هذه ىف انتقراف دق تنك نإ

 مهلوق نم دارا ىه ةببشلا هذهو « عاقولاو ثدحلاو برشلاو لكلا ىلا ةجاحلا ىهو . ةسيسخلا

 (انلثم رشب الإ متأ نإ)
 مهءاربيكو مهءالعو مهءابآ اودنجو مهنأ ىهو ؛ديلقتلا ةقيرطب كسّعلا (ةيناثلا ةهيشلاورل

 ةوقو مهترثك ىلع ءامدقلا كئلوأ نإ : لاقي نأ دعبيو اولاق . ناثوألا ةدابع ىلع نيقفتم نيقبطم

 ماوعلاو « هنالطب لعفقووهداسف فرعد->اولالجرلا نأو « نيدلا اذه نالطب اوفرعي مل مثرطاوخ

 نيمدقتملا ضعب مالك فعض نيب اذإ ملاعلا لجرلا نأ كلذو ءرخآ امالكب بلا اذه ىفاوداز امبر

 اذهف « ةلهسف تيملا عم ةرظانلا امأ ءنيرضاح نومدقتملا ناكول هتحربظي امنإ كمالكنإ هل اولاق

 نوديرت) هلوقنم دارملاىه ةبيشلا هذهو ؛ هوركذاضيأرافكلا كئاوأو عاعرلاو قملا هركذي مالك

 (ان وابا دعي ناك امع انودصت نأ

 رجعملا نأ ىلع اوماس اوناكنإو , الصأ قدصلا ىلع لديال رجعملا اولاق نأ (ةثلاثلا ةيشلاو)

 اهنأو « ةداتعم رومأ ابثأ اونعّرو هلق ا ونعط لسرلا كتل وأ هب ءاجا ىلا نأ الإ ١ ىدسلا لع لذ

 هلوقب ةراشالا ةهبشلا نم عونلا اذه ىلإو ٠ رشبلا ةردق نع ةجراخلا تازجعملا باب نم تسيل

 . ملعأ هللاو عسولا بسحب ةيآلا هذه ريسفت اذبف (نيبم ناطلسب ان وتاقز
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 هتبانإو هتبوت لاح ىف هبونذ ضعب ىبني دق رفاكلا نأ وهو رخآ هجو هيفو لاق مث . اروفخع اهنم

  ةيلكلا هذه ىف سانا لاوقأ ةلج اذهف هنم انو هك دام لإ |اسم  ردسلا نك داق

 قح- ىف ةبوت ريغ نم بونذلا رفغي دق ىلاعت هنأ ىلع لدت ةيآلا هذه لوقأ 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 بونذلا ضعب نارفغب دعو (مبونذ نم كلا رفغيل مكو عدي )لاق هنأ هيلع ليلدلاو نامبالا لهأ

 ضعيبلا كلذو ةبوتلا ريغ نم اقلطم, بونذلا.ضعب رفغي نأ تجوف : ةيوتلا طارتشا ريغ نم اقلطم

 نامبالافف لوخدلاو هنع ةبوتلابالا رفكلا رفغيال ىلاعت هنأ ىلع عامجالا داعنال رفكلا وه سيل

 . بونذلا نم رفكلا دعام وه ةبوتلا ريغ نم هل رفغي ىذلا ضعبلا نوكي نرأ بجوف

 انهه ضعبلانمدارملا : لوقنوأ ةديبعوبأ هلاقام ىلع ةلص (نم) ةملكلاقينأزويالمل : لبق ناف

 اضيأىدحاولاهلاقام لع ةنسحلاب ةئيسلا لادبإ اهنم دارملا : لون وأ . ىدحاولا هلاقام ىلع لكلا وه

 فاشكلا بحاص هلاقام ىلع باطخلا ىف رفاكلا .رع نمؤملا زييمت هنم دارملا : لوقت وأ

 الا دا دال كوسم مصأألا هلاقام ىلع رئابكلاب نا رفغلا اذه صيصختهنم دارملا ل

 ةفيعض اهرسأب هوجولا هذه : لوقنف «ىضاقلا هلاقاملع نامبالا ىف لوخدلا دنع رفاكلا اهركذي

 لقاعلاو . دساف عُئاض وشح اهنأب ىلاعت هللا مالك نم ةملك ىلع مكحلا هانعف ةلص اهنإ : هلوق امأ

 لكلا ره [ي6 (نءر ةفطا ع كرما : ىدحاوأ) لوك امأف  ةرورخ ريع نم هلا ريمملا زرع

 اذهو مكبونذ ؟لرفخي هنأ وه (؟بونذ نم كلرفخي) هل ودنإ هلضاح نال ع بأ كافاف ن2 ىف

 هلا هيلا لادرإ هبف كا لا : هلق امأو هر اكنإ ةيوينس نع ىحتو ءةديع ىلأ نع هاقنام نع

 اك ا لا مم سورا ا ل ا
 الف لصح نإ ضيعتتلا اذه نآل ؛تاماطلا باب نموهف فيرشتلادب زم رفاكلا باطخ نع نمؤملا

 قبس دقف معألا لوق امأو ءادساف باوجلا اذه ناكل صحب مل نإو ؛ باوجلا اذه ركذ ىلإ ةجاح

 هيلع هلوقل ةروفغم اهرسأب هبونذ تراص مسأ اذا رفاكلا نا : هباو ىضاقلا لوق امأو ؛ هلاطبا

 فاس ةهاقت تل راك نم وك ذاق عيمج نأ تبثف «هل بنذال نك بئذلا نم بئاتلا» مالسلا

 اقر هكلا اكو كفل ادا رهو ةيرس ريع م ريدا صفر رمي لامي هلأ اي رك داما دا ملا لب

 ريغ نم رفاكر ئابك رفغي ىلاعت هنأ تبث اذاو « ةبوتلاب الا هرفغيال ىلاعت هنأو بونذلا نم اضيأ
 ليس لع لابلاب رطخاف اذه ؛ لوأ ناك نموبلل ةلاحلا هذه اصح نأيف ناع الان ىنأت نأ طرشب ةبوت

 .لاحلا ةقيقم. لعأ هللاو ؛ لاجيرالا

 هيف (ىم لحال كرخؤيو) هلوق ةيآلا هذه ىف هب ىلاعت هللا دعو امم «ىناثلا عوتلا»)
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 بجوف ؛ طو>أ داعملادوجوبو . فلكملاراتخلاهلالادوج وب فارتعالا نأ ( سماخلاهج ولاإ)

 ًادوجوم نكي ملول نال ءطوحأ هلالا دوجوبرارقالا نأ : الوأ : ةعبرأ بتارم هذهف هيلا ريصملا

 هنوكب رارقالا : اهناثو . راضملا مظعأ هراكنإ ىفف ًادوجوم ناكنإو هدوجوب رارقالا ف ررض الف

 هنوك راكنإىفف أراتخم ناكول امأ , ًاراتخم هنوكب رارقالا ىف ررضالف ًابجوم ناكول هنألل اراتخم العاف

 ررضالف ًائيش هديبعنمآدحأ فلكي ملول هنال , هدابع فلك هنأبرارقالا : اهتلاثو . راضحلا مظعأ ًاراتخم
 رارقالا : اهعبارو . راضملا مظعأ فيلاكتلاكلتراكنإ ىنفف فلك ول هنإ امأ , دابعلا فلك هنأ داقتعاىف

 هذه الإ توفيال هنال «هدوجوب رارقالا ىف ررض الف داعمال هنأ قا ناكنإ هناف داعملا دوجوب

 راضملامظعأ هراكنإ ىفف داعملا بوجو وه قحلا ناكنإو ةصوقنمو ةريقح ىهو ةينامسجلا تاذللا

 عفدبحي هنأب ةكاحلقعلا ةميدب نآل , هيلاريصملا بجوف طوحأ تاماماقملا هذهب رارقالا نأ رهظف

 . ناكمالاردقب سفنلا نع ررضلا

 ضرالاو تاومسلا رطاف هنوك ليلدب هلالا دوجو ىلع ةلالدلا ماقأ امل 4ةثلثلا ةلأسملا)

 نم كلر فغيل كوعدي) هلوق : لوآلا «نيهجو نم كلذ نيبو دوجلاو مركلاو ةمحرلا لاكب هفصو

 لاقف باجأ مث . مكبونذ نم هلوق ىف ضيعبتلا ىنعمام لئاق لاق ول : فاشكلا بحاص لاق (مكب ونذ

 نم مكل رفغي نوعيطأو هوقتاو هللا اودبعا نأ) هلوةك . نيرفاكلا باطخ ىف الإ اذكه ءاجام

 له) نينموملا باطخ ىف لاقو (مكبونذ نم 5كل رفغي هب اونمآو هللا ىعاد اوبيجأ انموقاي . مب ونذ

 ةمص ىلع لدي ءارقتسالاو (كبونذ مكل رفغي) لاق نأ ىلإ ( ملأ باذع نم ؟كيجنت ةراجت ىلع ملدأ

 : ليقو « داعملا ف نيقيرفلا نيب ىوسي الثلو « نيباطخلا نيب ةقرفتلل كلذ ناكو : لاق مث : هان ركذام

 اذه مالك اذه . ملاظملا نم دابعلا نيبو مهنيبام فالخ ىلاعت هللا نيبو مهنيبام مل رفغي هنأ دارأ هنإ

 ىف اهتدايز هيوبيس ركنأو : ةدئاز (نم) ةدينع وبأ لاق ءطيسبلا ىف ؛ ىدحاولا' لآقو ؛«لجرلا

 عيمجا هيديرأو انهه ضعبلاركذ هنأ امهدحأ : ناهجو انههف ةدئاز تسيل اهنإ : انلق اذإو . بجاولا

 نمضتل نم تلخدف بونذلا نمالدب ةرفغملا نوكتل ىنعملاو لدبلل انهه (نم) نأ : ىناثلاو ءاعسوت

 ىنعملاو « ضيعتتاا ديفتانهه (نم) ةملك نإ مصالارك ذ ىضاقلا لاق و « ةئيسلا نم لدبلا ىنعم ةرفغملا

 ةجاح اللف ئاعصلا:باب نم قوكنت ىلا اماف « اكلنا هس ىف ىلا تونذلا كل رفغي هناف متت اذإ مك

 ممرئاغصرافكلانآل : ليوأتلا اذه ىف دعبأ دقو : ىضاقلا لاق  ةروفغم اهسفنأ ىف اهنأل اهنا رفغ ىلإ

 ثيح نم نيدحوملا نينمؤأ لانه ةروفغم ةريغصلا نوكتامإو ةبوتلابالإ رفغتال اهمنأ ىف مرئابكك

 ءىث نوكي الو ًاريغص هبونذ نم ءىث نوكي الف الصأ هل باوثال نم امأف اهباقع ىلع مهاوث ديزي



 بألا «ضرآلاو هال طافد لاعل ل تذ

 اهتلالد امأ 00 وو 0 ارا راذ وجو لعو فيكتلا لوصح 39 راتخلا عئاصا دوجو

 نم : لوقيو حيصي ههجو ىلع ةمطالا تعقو اذإ لقاعلا ىصلا نآلف « راتخملا عناصلا دوجو ىلع

 نإ بجو اهمدع دحب كئدح امل ةمظللا نأ لع لدت هترطف ةدابش نأ الإ: كاذامو ىبرض ىنلا

 ةلظالا ةرطفلا تدهش انلف دودولا ىابلخدأ ناتع:لخالو ”ابلعف لعاف لجل ابتودح نوك

 لعافلا ىلإ ملاعلا ثداوح عيمج راقتفاب دهشت نأبف لعافلا ىلإ هتراقحو هتلق عم ثداحلا كلذ راقتفاب

 ىبرض مل: لوقيو حيصيو ىداني ىصلا كلذ ناالف :كتلكتلا تركو لع اهلل امأو : كرا نك

 ىمنلاو صاللا تحت ةلخاد ةيناسفالا لاعفالا نأب تدهش هترطف نأ ىلع لدي اذهو ؟ براضلا كلذ

 ك0 ماو 2 01و هاك لف ىأ لكفي ىح قلعام ناضالا نأو ءافلكتلا تحب ةجردنمو

 بلط هنكمي مادامو ةمطللا كلت ىلع ءازجلا بلطي ىصلا كلذ نأ وهف ءازجلا راد لوصح بوجو

 نأبف ليلقلا لمعلا كلذ لع ءازجلا بوجوب ةيلضالا ةرطفلا تدهش الف هكرتيال هناف ءازجلا كلذ

 مهن الف ةوبنلا بوجو ىلع اهتلالد امأو « ىلوأ ناك لامعألا عيمج ىلع ءازجلا بوجو ىلع دهشت
 ىنلل ىنعم الو ىه 5 ةيانجلا نم ردقلا كلذ ىلع ةبجاولا ةبوقعلا نأ مهل نيبي ناسنا ىلإ نمجاتحي

 نأب ةكاح لقعلا ةرطف نأ تبثف « ماكحالا هذه مهل نيبيو رومآلا هذه ردقي ىذلا ناسنالا الإ

 ؟ ةقرالا ررفذلا ده نسال هبال ناسا

 نأب دهاش ةرطفلا نأ وه ىبمدب عناصلا دوجوب رارقالا نأ ىلع هيبنتلا ف 4«ىناثلا هجولا)

 ةحلصملاو مكحلل ةقفاوملا ةفيطللا تابيكحرتلا ىلع ةينبم ؛ ةبيجعلا شوقنلاب ةشوقنم راد ثودح

 ملاعلا ىف ةمكحلا راثآ نأ مولعمو ؛ مّيكح نابو . ملاع شاقن دوجو دننع الإ ليحتسي

 ةيلصاللا ةرطفلا تد,ش الف ةرصتخلا يا ا د ا ل كوالا

 لعافلا ىلا ملاعلا اذه لك راقتفاب دهشت نأبف « ىنابلا ىلا ءانبلاو ٠ شاقنلا ىلا شقنلا راقتفاب

 . ىلوأ ناك مكحلااراتخلا

 ةنواعملا ءاجر هنظ ىف قبب ال ةيوق ةيلبو ةديدش ةنحم ىف عقو اذإ ناسنالا نأ مدلل هجولاإل

 اهلئابحو اهةئالعنع هجرخي واهنم هصلخي نمىلإ عرضت هتلبج ىضتقمو هتقلخ لضأب هنااكف أند

 . ريدملا عئاصلا ىلإ راقتفالاب ةرطفلا ةداهش الإ كاذ امو

 رثؤلانع ًاينغ ناكناف , نوكيالو أ رثؤملا نع ًاينغ نوكي نأ امإ دوجوملا نأ (عبارلا هجولاإ)

 مْنإو . هريغىلإ هب ةجاحال ىذلا دوجوملاالإ هناذل بجاولل ىنعمال هناف : هتاذل بجاولادوجوملاوهف

 , راتخلا عناصلا وهكلذو هيلا جاتحلا نم هل ديال جاتحلاو  جاتحم وهف رثؤملا نع ًاينغ نكي



 ها ةيآلا « كشش هللا ىفأ مهلسر تلاقو ىلاعت هلوق .
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 »٠١« نيم ناطلس اوان ناك نع و

 لقأ الف نيقيلاو مزجلا ا عدن ل نأ وأ مكتلاسرب نيرفاكن وكن نأ امإ : اولاق مناك: انلق

 فارثعالا ىلإ ليبس الف نيريدقتلا ىلعو : مكون ةمص ىف نيباترم نيك اش نوكحن نأ نك

 1 ملعأ هللاو ؟”وبذب

 نم 5كل رفغيل ىوعد, ضرأالاو تاومسلا رطاف كش هللا ىفأ مهلسر تلاقإل ىلاعت هلوق

 نق نإك اعاات ودمت نأ نود انكم رش الإ متنأ نإ اولاق ىمسم لجأ ىلإ كرخؤيو مبونذ

 4 نيبم ناطلسب انوتأف انوابآ

 مهلسر تلاق . بيرم هيلا اننوعدت امم كشقلانإو لسرلل اولاق امل رافكلا كتلوأ نأ لعا

 انقاؤرأو انحاوزأو انسقالل ارطافو ضراألاو تاومسلا رطاف هنرك نو ( هللا نركش لد

 هذهو هربغ ةدابع نع الإ كعنع الو .معنملا هلالا اذه ةدابع ىلإ الإ موعدنالانإو انك عيمجو

 اذهو ؟ بيرم هيلا انتوعدت امم كش ىنل انإو : ملق فيكف . اتحصب لقعلا برص دهشي ىناعملا

 : لئاسم ةيآلا ىفو . نسحلا ةياغىف مظنلا

 هفدرأ ىف عملا اذهر "د ايلف ء راكنالا ليبس ىلع ماهفتسا (كش هللأ ىفأ) هلوق «(ىلوأآلا ةلأس1لا١

 ا كذ دقو 0 تاومسلا رطاف) هلوقوهو « راتخناعناصلا دوجو ىلع ةلادلا ةلالدلاب

 أرأ أمم ريكسحلا را اتخا عن صا لا هجايتحا ىلع لدب فيك ضرآألاو تاو هلا دوجو ل تالا

 سيلمالكلا نال : فرظاا ىلع راكنالاةزمهتلخدأ : فاشكلا بحاص لاق (ةيناثلا 0

 هنأ ىلا بهذ نم سانلا نم لوقو 3 كنشلا لمتح ال ىلاعت هللا دوعو نأ ف وه اعإ كشلا ىف

 ةرطفلا نأ ىلع لديو « راتخملا عناصلا دوجوب ةدهاش ةرطفلاف ةقيقدلا لئالدلا ىلع فوقولا لبق

 :هوجو كلذب ةدهاش ةيلواآلا

 ىلع لدت ةمطللا كلتف ةمطل ىص هجو ىلع مطل نم نإ : ءالقعلا ضعب لاق (لواآلا هجولاإل



 ةيآلا «هب ملسرأ امبانرفك انإ» ىلاعتهلوق 9

 كلذو ججحلا نم لسرلا هب تقطنام ديلاب دارملا 58 ناهفصأللا سم 50 لاق «لوالا هجولا)

 دقو « افورعم هالوأ اذإ دي ىدنع نالفل لاقي . ادي ىمسي ماعنالاو ميظع ماعنا ةجحلا عامسا نآل

 لب هللأ نرداناكع) كنوءياس نيذلا نإ) للا علا لل مك نمعلا# عييبلا 4 هوفص 5 دأ نك ديلا 1

 اضيأو  دايأو معن امتوررقيو اهنوركذي مالسلا مهلع ءايبنالا ناك ىتلا تانيبلاف (مهيديأ قوف هللا

 ريثكلا ددعلا فو ىدياألا_ه ليلقلا ددعلا ىف ديلا عمجو ىدابأ 07 وك ىلا رو

 تناك اذاو؛ ىدياللا امه حا مثدوبعو مالسلا مهم ءلع ءادنالا ت أب نأ تنل ف 2 ىدابالا وه

 هلوق هريظنو ؛« تءاج يح ىلا ةدودرم تراص ل.ةت مل اذأف علا روي امإ دومعلاو حتاصنلا

 نع هاوفالاب ايقلت لوبقلا ناك ايلف ( ملع هب 2 سلام مها 0 متسلا هن وقلت )3١ ىلاعت

 . هجولا اذه ريرقت ىف ٍلسم ىنأ مالك مامت اذبف « هاوفآألا ىف ادر مفدلا ناكهاوفآلا

 مهنأ (مبهاوفأف مه.ديأ اودرف) هلوق ىنعم نأ مهضعب نع ريرج نب دم لقن (ىناثلا هجولاإ)

 انالف يطرأ لوقتو هيفىف هدد ت0 فإما وع كن اذا لجرأل لاقي نار نع ودك

 اوباجأ مهنا : لاقو هجولا اذه فيز هنا مث ؛ بجي لذ هنع تكحس اذا هيف ىف هدي درف ةجاح ىف

 (هب ملسرأ امب انرفك انإ) اولاق مهناآل بيذكتلاب

 ءايبنالا اوبذك املو مهنطابو ميتال الع لاك هللا معن ىديالا نم دارملا ( ثلاثلا هجولا إل

 ىلاعت هللا معن اودر ىأ (مههاوفأ ىف مهيديأ اودر) هلوقف لاطبالاو ةلازالل 0 كلت اوضرع دقف

 فورد> ناإل ءابلا ىنعم ىلع «قر لمح دعببالو مههاوفأ نع ترادص ىلإ 0 مهسفنأ ع

 1 ماقم | رضعل ةماقأ عنتمال 0

 (هب تلسرأ اكيانرفك انا) مطوق رافكلا نع ىلاعت هّللأ اهاكح ل ءاش الأ ند 4 ىناثلا عونلا)

 . اواسرأ مهنأب اورقأام مهنآل هيف مكلسرأ هللا نأ متعز ام انرفك انا : ىنعملاو

 تاكسا اولواحو مالسلا مهلعءايبنآلا لوق لوبق نع اوتكس مهنأ وه ىلوألا ةبترملا نأ ملعاو

 . ةئعبلا كلتب نيرفاك مهنوكب او رص مهنأ ةيناثلا ةبترملا هذهو ٠ ىوعدلا كلت نع ءايبنألا

 : فاشكللا نحاص لاَ (بي.مص هيلا اننوعدت ام كش ىنل اناو) موف 4 6 ثلاثلا عون :او)

 سفنلا قلق ةبيرلاو « هبارأن م ةبير ىذوأ ةبيرلاف عقوم (بيرم) نونلا مادا (انوعدت) ءىرقو
 . حالا لإ نتمطت ل نأو

 مهنوك كلذ دعب اوركذ فيك مهتلاسرب نورفاك مهنأ ةيناثلا ةبترملا ف اوركد امل : ليق ناف

 ؟ محلوق ةححص ىف نيباترم نيك اش



 م84 ةيآلا «مههاوفأ ف ل أودرف» ىلاعت هلو

 امل مهتافص ةيفيكو مهرامعأ ددم وه لوهجما ناكو  ةمولعم مهتاوذ تناك ول ذإ مهتاوذب ملعلا ىفن

 وه برقألاناك مرجال مهتاوذب علا ىن ىلع اليلد ةيآلا رهاظ ناك املو : مهتاوذب ملعلا ىنن حص

 مهلسر مهتءاج امل هنأ ممركذ مدقت نيذلا ماوقألا ءال وه نع ىكح ىلاعت هنإ مث « ىناثلا لوقلا

 : لوألا: نالوقهانعم ىفو (مههاوفأ ىفمهيديأ اودرف)هلوق : اهلوأ : رومأب اوتأتازجعملاوتانيبلاب

 « نيتحراجلا نيتاه ريغ ءىث امهب دارملا نأ : ىناثلاو : ناتمولعملا ناتحراجلا مفلاو ديلاب دارملا نأ

 : هجوأ ةثالث هيفف لوألا لوقلاب لاق نمامأ .اعسوتو انا امه ركذ اعإر

 اذه ىلعو 2 رافكلا ىلا دما (مههاوفأ)و (مهيديأ) 2 ريمضلا نوكي نأ «(لوألا هجولا ١)

 نم رجضلاو ظيغلا نم اهوضعف مههاوفأ ىف مهيديأ اودر رافكللا نأ : لوآلا : تالاهتحا هيفف

 نم لمانآلا مكيلع اوضع) ىلاعت هلوق هريظنو  مهمالك عامتساو لسرلا ةيؤر نع مهترفن ةدش

 ىضاقلا رايت>ا وهو « 0 هللأ امهتحر دوعسم ناو 0 نبأ نع ىورد لوقلا اذهو (ظيغلا

 مهيديأ اودر كلذدنعف « ةيرخسلا ليبس ىلع اوكحودهنم اوبحي ءايبنالا مالكاوعمس املمهنأ : ىتاثلاو

 ىلع مهيديأ اوعضو مهنأ : ثلاثلاو هيف ىلع هدي عضوف كحضلا ةبلغ نم كلذ لعقي اي مههاوفأ ىف

 «ثيدحلا اذه ركذ نع اوتكساو مالكلا اذه نع اوفك نأ ءايبنالا ىلإ كلذب نيريشم مههاوفأ

 موق نم هب اوملكتام ىلإو مهتتسلأ ىلإ مهيدي أب اوراشأ مهنأ : عبارلاو . ىلكلا نع ىورم اذهو

 نم مل ًاطانقإ هريغ اندنع سيلو « هومتركذامع اندنع باوجلاوه اذه ىأ ؛هب متلسرأ امانرفك انإ

 (هب متلسرأ ا. انرفك انإ اولاقو مههاوفأ ىف مهيديأ اودرف) هلوق ىلإ ىرت الأ قيدصتلا

 : ىناثلا . مبمالك اوعطقيو موتكحسيل مههاوفأ ىلع اهوعضوو لسرلا ىديأ اوذخأ رافكلا نأ

 دنع آمالك ر كذ نم ناف مهسفنأ هاوفأ ىلع مهسفنأ ىديأ اوعضوو اوتكس مهنم اوسيأ امل لسرلا نأ

 هنأ مهفرعي نأ هضرغو هسفن مف ىلع هسفن دي عضوامبر ملكتملا كلذف :؛ مهفاخو هوركحلأو موق

 . ةتبلا مالكلا كلذ ىلا دوعيال

 هيفو لسرلا ىلا هاوفألا فو رافكلا ىلا عجرب مهيديأ ىف ريمضلا نوكي نأ (ثلاثلا هجولا)

 اوراشأ مهمالكو مهحتاصنو مالسلا مهيلع ءايبنآلا ظعو اوعمس امل رافكلا نأ : لوآلا : نابجو

 هاوفأ ىلع مهم.ديأ اوعضو رافكلا نأ :ىناثلاو . مهيلع درو مل ًابيذكت لسرلا هاوفأ ىلا مهيديأب

 امأ .٠ كلذ هب لعفب لهق مالكلا نم هريغ عنم ىف غلاب نمو ؛ مالكلا نم م 5 مالسلا مهملع ءان الا

 : هوجو هيفف زاجمو عسوت مفلاو ديلا ركذ نأ وهو :ىاثلا لوقلا ىلع
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 ةيآلا «كلبق نم نيذلا أب كأي ملأ ىلاعت هلوق م

 لباقي ىذلا رفكلا ىلع لم<ءاوس (اعيمج ضراألا ىف نمو متنأ اورفكت نإ) انلوق نأ لعاو

 نيملاعلا نع ىنغ ىلااعت هناف . ةتبلا توافتي ال ىنعملاف ء ركشلا لباقي ىذلا نارفكلا ىلع وأ نامالا

 . هلالجو هئايربك توءن عيمج ىفو هتالاك ىف

 قاهفصأللا لسموب أ ركذو (دومثو ذاعو حون موق مكلبق نم نيذلا أبن مكتأي ملأ + لاقىلاعت هنإ م“
 ناك مالا هيلع هنأ هنم دوصقملاو هموقل مالسلا هيلع ىسوم نم ًاباطخ كلذ نوكي نأ لمتحي هنأ

 مهركذيهموةل ىموم ناسل ىلع ىلاعت هللا نم ةبطاخم نوكي نأ زوحجو « مدقت نم كاله لثب مهفوخت

 لفات رطمللا ادعو ١ نفل ال رخأب ةرغلا لوضحوم العا داوصقملاو ؟ كوالا نورقلا ىأ

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا موقل ةبطاخم ءادتتبا هنأ لإ ارهذ نراك انآ "لإ ىردقتلا لع

 . دومتو داعو حون موق : مهو « ةثالث ًاماوقأ ركذ ىلاعت هنأ ملعاو

 نيل[ 21 هلق كفاقكتلا تحاض ركذو مشا الإ مهيلعيال مدعي نم نيذلا و) ىلاعت لاق 3

 اضارتعأ كعفو رخو ادم نم هل (هللا الإ مهياعيال مدعي نم نيذلاو) هلوق نوكي نأ : لوألا

 مهءلعيال ) هلوقو دوميو داعو حون موق ىلع فوطعم (مثدعي نم نيذلاو) هلوف لاقي نأ : ىناثلاو

 : نالوق هيف (هللاالإ

 ةلمج نآرقلا ىف روكذملا نال« هللاالإ مريداقم هنك ملعيال دارملا نوكي نأ ( لوألا لوقلاإ)
 ضال يفةيكتلاو ةفكتلار ركشلاو .دقلا 13 امأف

 ءالصأ مهفرعن مل السر اوبذك الصأ مهرابخأ انغلبام ماوقأ ركذ دارملا نأ «ىناثلا لوقلاو إل

 مالسلاهيلعمدآ ىلإ باسنالا لصي نم لوقف اونعط ىناثلا لوقلا اذهب نولئاقلاو هللا الإ مهملعيالو

 قندقو با.نألا ٍلع نوعدي مهنأ ىنعي نوباسنلا بذك لوي ةيآلا هذه أرق اذإ دوعشمنبا ناك

 هوك ظنو. . نوفردال انأ نوثالث ليعمسإ نيدو نان دعب : نابع نأ نعاو ؛ داعلا نع اهءلع هللا

 صصقت مل نم مهنمو كيلع انصصق نم مهنم) هلوقو (اريثك كلذ نيب ًاتورقو) ىلاعت هلوق ةبآلا

 لاقو . ددأ نب ناندع نب دعم زواحيال هباستنا ىف ناك هنأ : ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعو (كيلع

 لاق «قيرطلاىلع هب نولدتستام موجنلا رم اودلعتو . كماحرأ هب نولصتام مكباسنأ نم اوملعت»

 « تقولا اذه ىلا مالسلاهيلع مدآ ندل نم نينسلارادقم ىلع عطقلا نكميال هجولا اذه ىلعو : ىضاقلا

 . ةلوصوملا باسنالاب لعلا ليصحت اضيأ دعبي مل كلذ نكمأ نإ هنأل

 ؟ ىلوأ نيلوقلا ىأ :ليق ناف

 ىضتقي كلذو « مهم معلا نن (هللا الإ مهللعيال) ىلاعت هلوق نآل « برقأ ىدنع ىناثلا لوقلا : انلق
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 دعب م .رم َنيِلاَو دوو داعو حوت موق ملك نم َنيذا اوك م

 هرثامس هو مسسالو مرتررت رت مرتو اس رئا هه هرارئثسو م لم

 نإ 2 و موه وو ىف ميدي اودرق تانيبلاب ؛ مملسر مهتءاج هللا الإ مهلعيال

 «0» بيم هَل اَتوْْدتاَم كَ ينكانِإَوهبملسْراَممرمك

 كأي ملأ ديمح ىنغل هللا ناف اهبح ضرالا ف نش متن اورفكتت نإ ىموم اقول ىلاعت هلوق

 تانيبلاب مهلسر مهتءاج هللاالإ مهماعيال مهدعب نم نيذلاو دومتو داعو حون موق لبق نه نيذلا أبن
 «سيرمم هيلا انن وعدت امم كش ىل انإو هب ملسرأ امب انرفك انإ اولاقو مههاوفأ ىف مهيديأ اودرف

 ايندلا ىف تاريخلا ديازت بجوي ركشلاب لاغتشالا نأ نيب امل مالسلا هيلع ىموم نأ ملعا

 ايندلا ىف تافآلا لوصحو « ديدشلا باذعلا بجوي معنلا نارفكب لاغتشالاو ٠ ةرخآلا ىفو

 أاصو ؛ ركشلا بحاص ىلإ الإ دوعتال نارفكلا راضمو ركشلا عفانم نأ هدعب نيب . ةرخآلاو

 مرجالف ؛ نارفكلاب رضتسي وأ ركشلاب عفتني نأ نع لاعتم هناف روكشملاو دوبعملا امأ . نارفكلا

 هنم ضرغلاو (ديمح ىنغل هللا ناف اعيج ضراألا ىف نمو متنأ اورفكت نإ ىسوم لاقو) ىلاعت لاق
 لدي ىذلاو « دوبعملاىلا ةدئاع عفانملال دباعلا ىلا ةدّئاع عفانمل تاعاطلا هذهب سمأ امنإ ىلاعت هنأ نابي
 بجاو . هتاذل دوجولاب جاو هنأ هريسفتو (ىنغل هللا نإ) هلوقىف هللا هركذام كلذك رمآلا نأىلع

 هدوجو ناحجر رقتفال : هتاذإ دوجولابجاو نكيملول هناف « هتارابتعاوهتافصعيمج بسح دوجولا

 تجيوتانغ ةيرك نأ كلش فلح اذه اع هانضرف دقو « اينغ ىركي ملف حجرم ىلا همدع ىلع

 بسحدوجولابجاو اضيأ ناك: هتاذادوجولا بجاوهنأ تبث اذإو ٠ هتاذىف دوجولا بجاو هنوك

 بيس ىلا لامكلا كلذ ل وصحف رقتفال ؛ لاكلا كلذ لوصحوف ةيفاك هناذ نكت ملول ذإ «هتالاك عيمج
 عيمج لوصح ىف ةيفاك هتاذ نأ تبتق . فلخ اذه اينغ هانضرف دقو ء اينغ نوكيال ذئنيخ « لصفنم

 دلا قحتسا ىذلا الإ ديمحلل ىنعمال هنآل « هتاذإ ًاديمح ناك كلذك رماآلا ناك اذاو , هتالاك

 صقتتيالو ؛ نيرك اشااركشب دادزيالنأ ىضتقي ادي اينغ هنوك نأ هانركذ ىذلاريرقتلا اذهب تبثف
 (ديعت ىتل هللا اف اهتمح ضرالا ف نو متنأ اورفكت نإ) لاق ىنعملا اذهلف ؛ نيرفاكلا نارفكب

 رارسالا فئاطل نم ىناعملا هذهو



 ةيآلا«ديدشلىباذع نإ مترفك نئلو» ىلاعتهلوق 3

 لاق ]نر افنلا هنا اوفر دوعسم نبا'ةءازق'ىفو :7لاوقلا'نم: تربض ةناثل لاق ئرج (نذأت) ىرجأف

 ( متركش نئل كبر
 انهه دبالو : همعن نم هللا هداز هللا معن ركشلا لختشا نم نأ ناس ةلآلا نم دوصقملا نأ ملعاو

 ركشلا امأ ,ركشلاب لاختشالا دنع ةلصاحلاةدئازلا معنلا كلت نع ثحبلا نمو ركشلا ةقيقح ةفرعمنم

 ةدايزلا امأو « ةقيرطلا هذه ىلع سفنلا نيطوت و هميظعت عم معنملا ةمعنب فارتعالا نع ةرابع وهف

 نأ ىهف ةيناحورلا معنلا امأ «ةينامسجلا معنلا اهنمو , ةيناحورلا معنلا اهنم : ماسقأ ىهف معنلا ىف

 ىلإ هناسحا رثك نمو ؛ همركو هلضف عاونأو ىلاعت هللا معن ماسقا ةعلاطم ىف ادبأ ن وكت رك اغلا

 ةبحم دك أت بجوي هناسحاو هللا لضف عاونأ ةعلاطمب سفنلا لغشف « ةلاحال لجرلا هبحأ لجرلا

 ريصي نأ ىلإ ةلاخلا كلتنم دبعلا قرتي دق مث , نيقيدصلا تاماقم ىلعأ ةبحما ماقمو ؛ ىلاعت هل دبعلا

 تاريخلا لك ناونعو تاداعسلا عبنم نأ كشالو « ةمعنلا ىلإ تافتلالا نع هل الغاش معنملل هبح

 معنلادي نم امأو «ةنناحورلا معنلا دي ضم بجوي ركفلاب لاعتشلالا نإ تدق , هتف ردمرو لاعت هللا هج

 هيلا هللا عن لوصو ناك. رثك أ هللا معنركشب هلاغتشا ناك نم نأ ىلع لد ءارقتسالا نآلف . ةينامسجلا

 دبعلا كرح ماقم لكو دوبعملا ةفرعمب لاغتشا هنآل . هعقوم نسح امنا ركحشلاف ةلمجاب و ء رثكأ

 ايندلاو نيدلا ىف ةداعسلا بجوي ىذلا ىلاعلا فيرشلا ماقملا وهف « سدقلا ملاع ىلإ رورغلا ملاع نم

 رفكلا نآل . رفكلاال « نارفكلا هنم دارملاف /ديدشل ىناذع نا مترفك نئلورإل هلوق امأو

 لهجلا دنعال] لصحال ةمعنلا نارفكنأ هيف ببسلاو «نارفكتلاالإ سيل ركشلا ةلباقم ىف روكذملا

 باذعلاوباقعلا عاونأ مظعأنمهللاب لهاو « هللاب لهاجاملهاجلاو « هللانم ةمعن ةمعنلا كلت نوكب

 هاذا نكمي لكو هاذ نك ىلا نى الا حاولا وسام نأ هو ئرخأ ةقيقد انههف اضيأو

 ناكاذإو « هتاذل بجاولا مادعاب لصحبامنإ همدعو . هتاذل بجاولا داحناب لصحي امتإ هدوجوف

 قحلل ةداقنم اهرسأب تانكمملا تناك اذإو « هل عاوطم قحلل داقنم وهف قملا ىوسام لكف كلذك

 , هاوس ام بلقلا كلذ ب>اصل داقنا « هلالج فرشو قحلا ةفرعم رون هيف رضح بلق لكف هناحبس

 فعضرونلا كلذ نع باقلا الخ اذإو « عبطلاب هاوسام لك مدختسي هبلق ىف رونلا كلذروضح نال

 نأب ملعلا لصحب قوذلا قيرطلا اذهف هرياغيام لكهرقحتسيو هاوسام لك همدختسيف ًاسيسخ راصو

 ضارعالا امأو « ةرخآلاو ايندلا ف تاريخلا باوبأ حاتفنا بحوي قحلا ةفرعمب لاغتشالا

 تافاخلاو تافآلا باوبأ حاتفنا بجوي تاينامسجلا درجمب لاغتشالاب قحلا ةفرعم رع

 'مادالاو ايدلا ف



 /م6 ةيالاعمح ركش نثل مكبر نذأت ذإ و»ىلاعت هلوق

 مس جرا يا 2 عم هزل هد 5 ه1

 «10» ليد دشلى ادع نإ ! مرفك نو مدديزال مر كش 5 دفق

 سوم نع حو لات هللا مايأب مركذي نأ ال 0000 ذ امل ىلاعت هنأ معاو

 011 زم ىاجنأ ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذا هموقل ىسوم لاق ذاو) لاقف اهب مجركذ هنأ مالسلا هيلع

 ماعنإ 7 كذا ىأ ماعنالا ىنعمب ةمعنلل فرظ (ماجبأ ذإ) هلوقف (باذعلا ءوس مكتوموسي وعرف

 : تالاؤس ةيآلا ىف قب . تقولا كلذ ىف مكيلع هللا

 انههو (نولتقي) فارعالا ةروس ىفو (نوحذي) ةرقبلا ةروس ىف ركذ «لواآلا لاؤلا)

 ؟ قرفلا اف واولا عم (نوح<ذيو)

 (باذعلا ءوس) هلول ريسفت هناآل وأو ريغب (نوحذي) ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت لاق : باوجلاو

 امه موقلارسفت نأ تدرأ كنال . ورمعو ديز موقلا ىناتأ : لوقت واولاركذ نسحال ريسفتلا قو

 ةفعاضمب ارسفمراص املس ماثالاف (باذعلا هل فعاضي اماثأ قلي كلذ لعفي نمو) ىلاعت هلوق هلثمو

 مهنأ ىنعملا نآل « هيف واولا لخدأ دقف ةرولا هذه ىف امأ . واولا هنع فذح مرجال باذعلا

 هلبقاىل ريسفت هنأال باذعلا نم رخآ عون (نوحذيو) هلوقف اضيأحييذتلابو حييذتلاريغب مموبذعي

 ؟ مهمر نم ءالب نوعرف ل 1 لعف ناك فيك ( ىناثلا لاؤسلا

 . هللا نه ءالب ناك اولعف ام !واعف ىتح مهايإ هللا نيكمت نأ : امهدحأ :”نييجرو نه تاردلو

 نوكي دق كلذو ,ءالتبالا وه ءالبلاو  ميظع ءالب وهو . ءاجنالا ىلإ ةراشا كلذ نأ وهو قانلاو

 قفاوي هناأل ىلوأ هجولا اذهو (ةنتف ريخلاو رشلاب ولبن و) ىلاعت لاق . ىرخأ هتان و ةراث ةففناإ

 (مكيلع هللا ةمعن اوركذا هموقل ىموم لاق ذإو) ىلاعت هلوق وهو ةيالا ردص

 . ءالب نوكي فيك ءاسنلا ءايحتسا امأ . ءالب ناكءانبالا حيبذت نأ به «ثلاثلا لاؤسلا)ل

 تادرفتم نغّواقبا اضرأ و. ةمغ هنم صالخلا قا ءاحتنالاب نب ومدختسا| وناك 71 كاوا

 اسلا ظضعأ هيف لاجرلا نع

 «ديدشل ىناذع نإ مترفك نئلو متديزال مركش نأل عبر نذأت ذإو) ىلاعت هلوق

 هل ىموم لاق دإو : لبق هنآك هموقل ىسوم لاق ام ةلمج نم (كبر نذأت ذإو) هلوق نأ ملعا
 59 نذأت ريظنو . كبر نذأ (نذأت) ىنممو « مكبر نذأت نيح اوركذاو مكيلع هللا ةمعن اوركذا

 نذآ ذإو : ليق هنأك« لعفأ ىف سيل ىنعم ةدايز نم لعفتىف دبالو ؛ لضفأو لضفتو دعوأو دعوت
 (متركش نثل) لاقف . مكبر نذأت ذإو : ىنعملاو « ةيبشلا حازنتو ؛ كوكشلا هدنعىتني اغيلب اناذيإ مكبر



 ةيآلا هللا ' مايأب | مركذو» ل ىلاعت هلوق /

 نيئيشر تقل اذه مالسلا "5 0 1 لاتعت هنأ ملعاف (هللا م 1 مركذو) هلوق امأ

 :ناتل أسم هيفو « هللا مايأب مهركذي نأ : ىناثلاو ء رفكللا تاملظ نم مهجرخي نأ : امهدحأ

 سمشاا عولط نم ةدملا رادقم وه مويلاو ٠ موي عمج مايأ : ىد>اولا لاق «ىلوألا ةلأسملا)

 « نوكسلاب امهادحإ تقبسو واولاو ءايلا تعمتجاف ماويأ لصألا ىف ماياألا تناكو ام ورغ ىلا

 ءالا تيلغوىرخاللا قف اهادحإ تغدأو

 مايأب ملاع نالف : لاقي .اهيف تعقو ىتلا ةميظعلا عُئاقولا نع مايالاب ربعي هنأ 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 هريغ عرصمب ا موي ىف ىّؤر نم هانعم هل ا رب نم لثملا ىفو اهعئاقو ديربو برعلا

 (سانلانيباطو ادن ماياألا كلت و) ىلاعتلاقوهسفن عرصم اني ز>رخآ موي فري

 نأ ةعاولا و كيغ لاق٠؛ ديعولاو دع ولا و:بيه 0 بيغرتلاب مهظع ىنعملاف اذه تف 1 اذإ

 بيهرتلاو , مايألا نم فلسام رئاس ىف لسرلاب ندآ نم مهلبق نم ىلعو ميلع هللا معنأام مثركذي

 فاس امق ممآلا نم كي "ا :دعرلار

 نم اورذحيو اوقدصيف دعولا ىف اوبغريل ؛ باذعلا نم مهريغو دومتو داعب لزناه لم « مايإألا نم

 يكل ارك رف دعا

 ىتاا مايالا ىهو ءالبلاو ةنحلا مايأ ناكام اهنم مالسلا هيلع ىموم قح ىف هللا مايأ نأ ملعاو

 ىولسلاو نملا لازنإ لثم ءاعنلاو ة-ارلامايأ ناكام اهنمو . نوعرفرهق تحن اهيف ليئارسإونب تناك

 . ماغلا ليلظتو رحبلا قالفناو

 هيبنتلاو ريكذتلا كلذ ىف نأ ىنعملاو (روكش رابص لكل تابآل كلذ ىف نإ 9 ىلاعت لاق مث

 كاف هظعو ةحند لاح وأ هيلي و هن لاج نوك نأ انإ لانا نال لاروكش ارابص ناك نإ لئالد

 نأ كح نمؤألا نأ ىلع هلت [!ذهرو . او وكت ناك ىاثلا فاك نإ و( اراض علا ناك لوألا كاك

 ال وغشم ناك هثدارإ قفاويو هعبط مثاليام ىلع تقولا ىرجناف نيم األ نيذه د رد هاكر واخال

 . ربصلاب الوغشم ناكهعبط ماليال امب ىرج نإو ؛ ركشلاب

 ؟ اهم روكشلا رابصلا صخ اذابلف لكلل تابآ تاريكذتلا كلذ نإ : ليق ناف

 كايا تسلا ات 6تراض كالآلا 00 مم اوناكاملل مهنأ : للا : هوجو هيف :انلق

 : لاقي نأ دعسال : ىاثلاو (هاشخ نم رذنم تن آ ا هلوقو (نيقتملل ىده) هلوق ىف مكى الإ

 نوكتالل يدلل اهأ ءارك اه وأ اراك ناك نجل الإ هلؤصتخ نكمل ريكدتلا نم عونلا اذهب عافتنالا

 , تابآلا هذهب عفتني مل كلذك



 1 ةيآلا «انتايإآب ىسومانلسرأ دعلوو لاح 2#
 راش ع همم سه2 ه 1 هه را هل

 0ع رف لآ نم ماجتأ ذإ مي د! لع هّنلا ةمعن اوركذا هموقل

 6م
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 كلذ ىفو مكءاسن نويحتسيو مكءانبأ نوحذيو باذعل | ءوس متوموسي نوعرف لآ نم ماجتأ ذإ

 ملح كبر نم الب
 : لئاسم ةيآلا ىو

 مهجرخيل سانلا لإ لسوهيلع هللا لص دمحلسرأ امنإ هنأنيب اىلىلاعت هنأ لعا (ىلوآلاةلأسلا)

 0 د ةثعبلا كلت فو لاسر الاك لذ ىف هموق لعو هيلع هماعنإلاكرك ذو .رونلا ىلإ تاملظلا نم

 هموق ىذأل ع مالسلاهيلع لوسرلل أ ريبصت مهم مهءاوقأ ةلماعم ةيفيكو مهماوقأىلإ ءايبنألا رئاسةثعب

 مالسلامهملع ءايبناألا ضعب صصقةفول أملاةداعلا لع ىلاعترك ذف مهتلماعم و مهتملاكم ةيفيك ىلإ هل ًاداشرإو

 0 ىسوه تايآ : مصالالاق (انتابآب ىموم السرأ دقلو) لاقف « مالسلا هيلعىموم ةصقرك ذب ًأدبف

 لالظإ ورجحلا نم نويعلاراجفن ا ورحبلا قافومدلاو عدافضلاو لمقلاودارجلاو ديلا واصعلا ىه مالسلا

 ىنب نم هموق ىلا مالسلا هيلع ىسوم ىلاعت هللا لسرأ : ىنابجلا لاقو . ىولسلاو نملا لازنإو لبجلا

 قاهفصألا لسموبأ لاقو. نيدلا مل نيبينأ هرمأو « هيلع ةلزنملا همتكوهنالالدىهو هنايآب ليئارسإ

 تاسلظلا نم سانلا جرختل كيلا هانلزنأ باتك ) ملسو هيلع هللا ىلص دمع ةفص ىف لاق ىلاعت هنإ

 : دوصقملاو (رونلا ىلا تاملظلا نم كموق جرخأ نأ) مالسلا هيلع ىسوم ق> ىف لاقو (رونلا ىلا

 جارخإ ىف اوعسي نأ وهو . مالسلا مهماع ءايبنالا عيمج قح ىف دحاو ةثعبلا نم دوصقملا نأ ناب
 . تايادهلا راونأ ىلا تالالضلا تابلظ نم قلخلا

 (نأ) لاق مث . كموق جرخأ نأب ىأ (كموق جرخأ نأ) هلوق : جاجزلا لاق 4( ةيناثلا ةلأسملا))

 , كموق 30 ءأ انتايآب ىسوم انلسرأدةلو : ىنعملا نوكيو . ىأىنعمب ةرسفم نوكت نأحلصت انهه

 ليوأتلاو ءاوشما ىأ (اوشما نأ مهنم للملا قلطناو) هلوق هلثمو . كموق جرخأ : هل انلق ىنعملا نآك

 7 37 نأب هانلسرأ : ىنعملاو  ربخلل ىه ىتلا ةففخلا نوكت نأ اضيأ حلصتو ءاوشمأ : مل لق

 5 نأ هترمآر .م نأ هيلا تيك : كلوقهريظنو « مالا ظفلب (نأ) تلصوو فذح راجلانأ الإ

 , هيوبيس نع نيلوقلا نيذه ىح جاجزلا نإ مث



 دب الا مانت اني ىماوم انلسرأ دقلو» ىلاعتهلوق ٠ اذ

 0-0 0 - سمو ع هَ 69 ل ]آ#ذ

 رولا ّلِإ تآملظلا نم م جرخ ذأ انا ا م
 2 دناعاج

 ير 1و روت راس ان تان كك ١ نإ 0 يب مركذو

 كلت مهل هناي نوكيل ؛ هموق نال ل1 لاوهار نم السر او لاق كان سما تس مالكلا

 ءاثل نم الضي لاكي هناف كلك رمال نأ عمو لاق م : هوداتعاو هوفلأ ىذلا مهناسلب عّئارشلا

 ىوق امبرف ةيادملا لوصح بجوتال نايبلا ةيوقت نأ ىلع هيبنتلا هنم ضرغلاو . ءاشي نم ىدهو

 لجالل كاذك "مالا ناك اماوأ ”ةياذحلا_تلصحو نايبلا ففعض امترو ةبادملا لصحنالو ناسلا
 هللا قاخن الصاح لالضلا ناكول : ايناث هلوق امأ . ىلاعت هللا نم الإ نالصحال لالضلاو ةيادهلا نأ
 نأ مسي مصخلا نأ هحراعز : ل رهف © كلت رعدو كناس ى ةدئاقلاام : هل لوه نآرفاكلا ناكل ىلاعت

 تنمآ ناف ارفاك وك نع كلإ ريخأ امل : رفاكلا هل لوقيف الاض هنوك نع رابخا تايآلا هذه

 ردقأ مل اذإو . البج هملع لعج ىلع ردقأ لهو « ابذاك كحلإ لعج ىلع ردقأ لهف ابذاك كم راص

 ا اسلام يلع مصخلا هدروأ ىذلا لاؤسلا اذه نأ تبثف «نامالا اذهب قمأي فيكف هيلع

 بجاو ىلاعت هللا ءاضقب اضرلا نآل ءابجاو رفكلاب اضرلا نوكي نأ مزلي. : اثلاث هلوق امأو . هيلع

 بجاو وهف هب الإ بجاولا متيالامو

 ازهر نا فر هللا بدك فرسللا دجلا لع صن ةنأ كيه ذم لع كرز كيلوا التاق

 مزلتسي هنعرفكلا ةلازاف هرفك لعو هرفكنع رحال لاتتاد ال املع يرأأ نع ةلاجش د21

 جرختل) ىلاعت هلوق ىهو ةبآلا ةمدقم نإ :اعبار هلوق امأو . ابذك قدصلا هربخو الج هملع بلق

 لدي (مهمر نذاب ) هلوق نأ انركذ دق : لوقنف لازتعالا ةحص ىلع لدي (رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا

 ا رك 2 0ل) ا فب هسه !كلضاو للاعتت هنأ. :: ام اخ هل وق األ ا ةنسلا لهأ "تدق ةحيرإع

 وهرب هلا آر رع هيك هسفي كف و دقو :1كوقنف' كل آد رم فكل ًاقلاخ لاعت ةتؤك فانك د )

 لصح دقو ؛ مهنم رفكلا لمع دارأ وأ لصحبال هنأ عم رفاكلا نم نامالا دارأ ولف رهاقلا بلاغلا

 اهوركذ ىلا ةثالثلا تاليوأتلا امأو « ةفيعض اهوركذ ىتلا هوجولا نأ تبثف : ابلاغ ًازيزع قب امل

 . ةداعالا ىف ةدئاف الف ارارم باتكلا اذهىف اهلاطيإ م دقف

 مهركذو رونلا ىلإ تاسلظلا نم كموق جرخأ نأ انتايآب ىسوم اناسرأ دقلو ال ىلاعت هلوق

 مكيلع هللا تمعن اوركذا هموةل ىسوم لاقذإو . ' رابص لكل تاي.آل كلذ ىف نإ هللا مايأ



 / ةيالاعءاشي نم هللا ل ضيف مل نيييل» ىلاعت هلوق

 لاسرإ نم ىلاعت هللا دوصقم ناك ولا حصي انإ مالكلا اذهو ٠ لكأ ضرغلاو دوصقملا ىلع

 مهف نفكلا قاخوالل ةلطالا دود معقم ناك ااا ك5: نيكل .فنراعالا لوصح لسرلا

 قلخي هللا نإ مهل لاق اذإ مالسلا هيلع هنأ : ىناثلاو . دوصقملا اذهل امتالم مالكلا كلذ نكي مل

 لهو ؛ كلاسرا نم دوصقملا امو « كنايب ىف ةدئافلا اف هل اولوقي نأ مهلف « كيف لالضلاو رفكلا

 . لسرلا ةثمو: نذسفتاو ةوبنلا ةوعدل طبت فئنيجلو انلسفتأ نع انيف ىلاعت هللا هقلخ ًارفك ل يزن نأ: انك

 اجاو:هنءاضرلا نوك نأ كج, ةيكشمر لاب هللا ةلخك ةلاصاع مك ناك اذ[ سنا ١ دان

 ةمدقم نأ ىلع انللد دق انأ : عبارلاو . لقاع هلوقيال كلذو ٠ بجاو ىلاعت هللا ءاضقب اضرلا نأل

 اضيأو ؛ لدعلا بهذم ىلع لدي (رونلا ىلإ تاملظلا رم سانلا جرختل) هلوق وهو ةيآلا هذه

 رفكلا اقلاخناكن م امكح نوكي فيكف (مكحلا زيزعلاوهو) هلوق وهو . هيلع لدي ةيآلا ةرخؤم

 (ءاشينم ىدهيو ءاشي نم هللالضيف) هلوق لمح نكميال هنأ هوجولا هذهب تدثف ء اهل ًاديرمو حنابقلاو

 تالي وأتلا هذهىفام انيصقتسا دقو « ليوأتلا ىلا ريصملابجوف ءدبعلا ىف رفكلا قلخم ىلاعت هنأ لع

 , اهضعب ةداعاب سأب الو (اريثك هب ىدهمو اريثك هب لضي) ىلاعت هلوق ريسفت ىف ةرقبلا ةروس ىف
 ؛ هللضإو انالفرفكي نالف : لاقي اك الاض ارفاك هنوكب كحلا وه : لالضالاب دارملا تأ لوألاف

 ةنجلا قيرطنع مهم باهذلا نع ةرابع لالضالا نوكي نأ : ىناثلاو « الاض ارفاك هنوكب كح ىأ

 ىلع لاضلا كرت امل ىلاعت هنأ : ثلاثلاو  ةنجلا قيرط ىلا مهداشرإ نع ةرابع ةيادهاو  رانلا ىلا

 . هاده ىذلا وه هناك راص فاطلالاب هناعأ امل ىدتهملاو ؛ هلضأ هناك راص هل ضرعتي ملو هلالضإ

 . فاطالاو قيفوتلا ةيادهلاب و فاطلالا عنمو ةيلختلا : لالضالاب دارملا : فاشكلا بحاص لاق

 . مهلضي نأ هب قيليال (رل نيييل) ىلاعت هلوق نأالوأ : موق نع باوجلاو
 هتقسن لوألل الكاشم ىتاثلا لعفلا ناك ناف ءرخآ لعف هدعدو لعف ركذ اذا : ءارفلا لاق : انلق

 هللا رون اوئفطي نأ نوديري) ىناعت هلوق هريظنو . هتعفرو هتفنأتسا هل الكاشم نكي مل نإو ؛ هيلع

 : لاقي نأ نسحال هنآل ؛ كلذ الإ زوحيال عفر عضوم ىف (هللا ىبأيو) هلوقف (هللا ىبأيو مههاوفأي

 هلوق اضيأ هريظنو , فطعلا لطب لوالا عضوم ىناثلا عضو نكمي مل الف ؛ هللا ىنأي نأ نودي

 قوسنمريغعفرلاب رطملا ىنعنميف كروزأ نأ تدرأ : مهلوق كلذزمو (ماحرألا ىف رقنو مكل نيبنل)

 : رعاشلا لوقهلثهو , هانركذ امل هلبقام لع

 همجعيف هب رعل ل ديرب

 لضيف ركذ (ءاشي نم هللا لضيف) لاق مث (محل نيبيل) ىلاعت لاق انهه : لوةنف اذه تفرع اذإ
 اذه ريرقت لوقا. هلنفام لع وطعم ريغ هنأو فاتسالا ليببب لع رز ذم هنأ ىلع لدف عفرلاب

 --١9«6 رخف ١1د



 ةلالإ يموت نابي, ال] لو ر نم انلشرأ اماود_ ىلاثت هلوق م

 أطخلاو طلغلانعو ؛لبسأ اهقئاقح ىلعمهفوقوو ةعيرشلا كلترارسأل مهمبف ناك« كلذكرمألا ناك

 ٠ . مظنلا هجو وه اذهف ءدعبأ

 لاق . ةيفيقوت ال ةيحالطصا تاغللا نأ ىلع ةيآلا هذه. سانلا ضعب جتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 لسرلا عيمج لاسرا نأ ىلع ةيآلا هذه تلد دقو ؛ لسرلا لاسرابالا لصحال فيقوتلا نآل

 كلذك ناك اذاو ؛ لسرلا لاسرإ ىلع تاغللا لوصح مدقىضتقي كلذو . مهموق ةغلب الإ نوكيال

 . حالطصالاب املوصح بجوف ؛ فيقوتلاب تاغللا كلت لوصح عنتما

 كان[ كل تال راد مهل لاقي دوهيلا نم ةفئاط معز (ةثلاثلا ةلأسملا)

 تذل ةعلب ال ران ناك 1 نارقلا نأ : لوألا : نيهجونف ةنالا هذهم اوكسم و اء فتئاوطلا رئاس ىلا آل

 ىلع الإ ةجح نآرقلا نوكيال ذئنيحو . برعلا الإ ةحاصفلا نم هيفام ببسي ةزجعم هنوك فرعي مل

 لوسر نمانلسرأ امو) هلوقنإ اولاق : ىناثلا . هيلع ةجح نآرقلانكي مل ايبرع نوكيال نمو « برعلا

 ىوس موق هل سيل هنإ': لاقي نأ ىضتقي كلذو ؛ برعلا ناسا ناسالا كلذب دارملا (هموق ناسلب الإ
 : طققق برعلا ىلا ثوعبم هنأ لع لدب كلذو ؛ برعلا

 لهأ (هموق) نم دارملا سيلو ؛ هدلب لهأ (هموق) نم دارملا نوكي نأ زوحجيال مل: باوجلاو

 «نيلقثلاىلا لب (اعيمج,كيلا هللال وسر ىنإ سانلا اه.أاي لق) ىلاعت هلوق ةوعدلا مومعىلعليلدلاو . هتوعد

 نجلاو سنالا تعمتجا نّدل لق) ىلاعتهلوق ليلدب نجلا عم عقو دقفسنالا عم عقو م ىدحتلا نآل

 (اريهظ ضعبل مهضعب ناكولو هلثمب نوتأيال نآرقلا اذه لثمب اوتأي نأ ىلع
 نأ ىلع (ءاشي نم ىده.و ءاشي نم هللا لضيف)ىلاعت هلوقب انباحصأ كسمت 4ةعبارلا ةلأسملا)

 اذه دكؤي امو : باحصالا لاق . ىنعملا اذه ىف ةحرص ةبآلاو  ىلاعت هللا نم ةيادهلاو لالضلا

 مالسلاهيلعلاقف . امهتاوصأ تعفترا دقو سانلا نم ةعامجفف البقأ رمعو ركب ابأ نأ : ىورام ىنعملا

 :لوقيو « انسفنأ نم تائيسلاو هللانم تانسحلا ركبوبأ لوقي هللالوسراب : مهضعب لاف «اذهام»

 هلاقام سو هيلع هللا ص لوسرلا فرعتف ء رمع مهضعبو ركب ابأ مهضعب عبتو « هللا نم امهالكر مع

 رشبلا فرعو هلاق ام فرعتف رمع ىلع لبقأ مْ ؛ هبجو ىف كلذ فرع ىتح هنع ضرعأو ءراكب وبأ

 كتلاقم لثم ليرربج لاق « ليئاكيمو ليربج نيب ليفارسأ هب ىضق اماينيب ىضقأ» لاق م . هبجو ىف
 لاكي هللا نم هرشو هرج هكا دقلا نأ لئفارسا ءاضقف نكي ابأ ان:كتلاقما لكما ليئاكس لاقو:ر معاي

 : مو ل, نكن ايوا اه رماظأ ]ع اه وا رجا نكم ال ةيآلا مذله ,::ةلزتفملا تلاق ني قاضق اذه

 لكان العر انآ للا ( مهل نييبل هموق ناسابالإ لوسر نمانلسرأ امو) لاقىلاعت هنأ : لوألا

 مهثوفوو لبسأ نايبلا كلذل مبك اردا نوكيف ؛ مهناسلب فيلاكتلا كلت رمل نيبيل هموق ناساب لوسر



 15 ةيالا «هموق ناسلب الإ درع 0 انلسرأامود ىلاعت هلوق

 0-5 سرا 3 رس جرت س نس ذا الا مودع هك م ال

 ىد,موذا لما ا نيسل م :ناسب الإ 1 يكسو

 ه_- ت0 مصرح م

 م حا اج

 «د يكحلا ريع وهو هاش نم
 سك

 هتفص حيبقت لواحيو . ق ولا ب هذملا ف تابسقلاو كوكشلا ءاقلإ ف ىعسي نأ 4« ةيناثلا ةيرملاو)

 امنوغبيو) هلوقب ةراشالا هيلاو . لالضالاو لالضلاىف ةياهنلا وه اذهو ؛ ا هيلعردقي ام لكب
 لصو أ وراجلا فذخ . اجوع امل نوغبيو : لاقي نأ مالكلاىف لصاأللا فاشكلا بحاص لاق (اجوع

 كتئاوأ) مهتفص ىف لاق رافكلا ءالؤه لاو>ال ةثالثلا بتارملا هذه ىلاعت هللا ركذ امو ؛ لعفلا

 : هوجول دعبلاب لالضلا اذه فصو اممإو (ديعب لالض ىف
 ةبترملا هذه ىف ىلاعت هللا هفصو ىذلا وه لالضلا بتارم ىصقأ نأ انيب انأ (لوالا هجولا)

 داوسلا ل ثم : دعابتلا ةياغىف انوكي نأ نيدّصلا طرش ناف ؛ قحلا قيرطنع دعبلا ةياغ ىف ةيترملا هذبف

 هناف قملا نع دعبلا ةياغ ىف نوكي هجولا اذه ىلع اعقاو نوكي ىذلا لالضلا انهه اذكف ءضايبلاو

 . لالضلا اذه نم لك أو ىوقأ لالضلقعيال

 نكمميدق هنآل ؛ ىدهلا ىلإ لالضلا ةقيرطنع مهدر دعبي هنأ دارملا نوكي نأ (ىناثلا هجولاوإل

 . مهسوفن ىف كلذ

 لوطي كاله ىف كئثاوأ : ريدقتلاو . كالهلا لالضلا نم دارملا نوكي نأ 4 ثلاثلا هجولاو ل

 . هعاطقنا لاوزو هدادتما دعبلاب دارأو ؛ عطقني الف مهلع

 ىد«يو ءاشي نم هللا لضيف ممل نيبيل هموق نراسلب الإ لوسر نم انلسرأ اموإل ىلاعت هلوق

 «ميكحلا زيزعلا وهو ءاشي نم

 : لئاسم ةيآلا ىف

 :لا جرختل كيلإ هانلزنأ باتك ) ةروسلا لوأ ىف ركذامل ىلاعت هنأ معا «ىلوألا ةلأسملاإ)

 )2 0 بصنملا اذه هيلا ضوف هنأ تح نما لورا ىلع اماعنإ اذه ناك (رونلا ىلإ تاملظلا نم

 رون ىلإ ممدشرأو رفكلا تاءلظزم مهصلخ نم مهلإ لسرأ هنأ ثيح نم قاخلا ىلع اضيأ اماعنإو

 ىلإ ةبسنلاب امأ . نيهجولا ىف ناسحالاو ةمعنلا ل ييكت ىرجب ىرجبام ةيآلا هذهىف ركذف « نامالا

 , ةصاخ مهموق ىلإ نيثوعبم اوناك ءايبنآلا رئاس نأ نيب ىلاعت هنألف « مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 ةبسنلاب امأو ٠ لمك أو لضفأ كقحىف ماعنالا اذه ناكف . قلخلا ةماعىلإ ثوءعبف معاي تنأ امأو

 ىم هناف ؛ موقلا كئلوأ ناسلب الإ موق ىلإ الوسر ثعبام هنأ ركذ ىلاعت هنأ وبف ٠ قلخلا ةماغىإ



 ةبآلا «ةرخآلا لعد دلا ةأ انجلا نويحتس نيذلا م .لاعت ب 03070

 اندلا ةايحلا نوبحتسي نيذلا) هلوق : لوألا : عاونأ ةثالث مهتافص نم ركذو . ياذعلا مظعأ ديفي
 : لئاسم هيفو (ةرخآلا لع

 هتلعج تّش نإو . ةمدقتملا ةبآلا ىف نيرفاكلا ةفص «نيذلا»تلعج تْئش نإ (ىلو ألا ةلأسملا))
 . مذلا ىلع هتبصن تّئش نإو (كئاوأ) هلوق ربخلا تلعجو أدتبم

 بحال هنكلو ءىثلا بحيدقناسنالانإلوقأو ؛ ءىثلاةبحبلط بابحتسالا يناثلا ةلأسملا))

 اذ اه مط اع هن ركهرك هنككل ر .رروكفلا و قدفلا لإ هعبط لدغ نم لثم "ىلا كلذل ان هناك

 نوتحتسي نيذلا) هلوقف ةبحلا ةبابن وه اذهف ةبحملا كلت بحأو ءهل اح هنوك بلطو ءىثلا بحأ

 ناك اذإالإ كلذك ناسنالا نوكيالو . ةيويندلا ةايحلل ةبحلا ةيابن ىف مهنوك ىلع لدي (ايندلا ةايحلا

 تافصلا ةياهن ىف ناككلذك ناك نمو « ةلجاعلا ةايحلا هذه بياعمزعو « ةيورخألا ةايحلانع الفاغ

 ةايحلاهذه ببسب نأ : اهدحأف بويعلانم ةريثك عاونأب ةفوصوم ةايحلاهذه نآل كلذو « ةمومذملا

 تاذالاهذه نأ : اهناثو . نازحالاو فواخلاو مومهلاومومغلاو ماقسالاو مالالاباوبأ تحتفنا

 تاداعسو تاذل اهسفنأ ىف اهئاف ةيناحورلا تاذالا فالخب ؛ مالآلا عفدالإ اهل لصاحال ةقيقحلا ىف
 اهنأ : اهعيارو . ءاضقنالاو ضارقنالاو عاطقنالا ببسب ةصخنم ةايحلا هذه تاداعس نأ : اهثلاثو

 ةايحلا لئاضف نعالفاغ ناكو اهبياعمنع الفاغ ناك نم الإ ةايلا هذه بحب الف ةلمجاب و « ةليلت ةريقح

 . هانركذام لكل ةعماج ةملكلا هذهف (قيأو ريخ ةرخآلاو) ىلاعت لاق كلذلو . ةيورخآلا ةيناحورلا

 : ريدقتلاو . ارامضا هيف نآل (ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلا نوبحتسي) لاق امنإ (ةثلاثلا ةلأسملاا)

 نأ كلذب نيبتيل نيفصولا نيذه نيب ىلاعت عمجل ؛ ةرخآلا ىلع امنورثؤيو ايندلا ةايحلا نوبحتسي
 نم امأف « ةرخآلا ىلع اهراثيإ هيلا فاضي ذأ دعب الإ امومذم نوكي ال هدحو ايندلل بابحتسالا

 ىلع اهرثآ اذإ ىتح امومذم نوكيال كلذ ناف ةرخآلا تاريخ ىلإو سفنلا عفانم ىلإ اهب لصيل اهي>أ

 . ةمارهدملا ةنحلا ىف ةبحملار نهد هن رجا اف ءرصنام اهنم ناتخا نأ هي رخأ

 (هللا ليبس نع نودصيو) ىلاعت هلوق اب رافكلا هللا فصو ىتلا تافصلا نم «ىناثلا عونلا إ)

 ليبس ىلإ لوصولا نم ريغلا عنم نمو . لاض وهف ايندلا بابحتساب افو>وم ناكنم نأ ملعاو
 موك ىهو ةيناثلا ةبترملا هذهو « نيلاض مهنوك ىلإ ةراشإ ىلوآلا ةبترملاف ء لضموهف هنيدو هللا

 نيلضم مهنوك ىلإ ةرامثإ : هللال يبس نع نيداص

 : نيتبترم ىلعلالضالا نأ مٍلعاو (اجوع اهنوغبيو) هلوق تافصلا كلت نم (ثلاثلا عونلاور)

 مقتسملا طارصلاو ميوقلا جيذملا ىلإ لوصولا نم هعنمو ريغلا دصف ىعسب هنأ (ىلوألا ةبترملا)



 /1/ ةيآلا «ديدش باذع نم نيرفاكلل ليوو» ىلاعت هلوق

 (ضرأألا ىفامو تاومسلا ىف ام هل ىذلا هللا) هلوق اهيلع فطعف ؟ وه نم زيزعلا كلذ نأىف ةهبشلا

 اذه قيقحتو , ديما زيزعلل نايب فطع هللا : فاشكلا بحاص لاق : ثلاثلا . ةهيشلا كلتل ةلازا

 عضولا لضصأ ىف لانانل رق نأ باتكلا اذه لوأ ىق اذ 55 ف“ عبارلا . مدقت امف هانررقام لوقلا

 تافصلا رئاس هيلع فطعيو هركذب أدبي ثيل معلا مسالا ىرحبم اي راج راص فرعلاب هنأ الإ قةشم

 هنأ لجآل كاذف . ديم ازيزعلل افصو لعج ثيح ةيآلا هذه ىف امأو « لع مسا لعج هنأ لجال كلذف

 ازيزع هنوكب نثولا اوفصوامبر رافكلانأ : سماخلا . ةفص ق.مرجالف اقتشم اظفل هنوك لع لمح

 قب (ديملا زيزعلا طارص ىلإ مهيد فتذاب رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا جرختل) لاق امله ؛ اديمح

 لاقو ةبيشلا هذه ىلاعت هللالازأف , نثولاوهديمازيزعلا كلذ ناك امبر هنأ ناثوالا ةدبع رطاخ ىف

 هل ىذلا هللا وه ديملا زيزعلا كلذ نم دارملا ىأ (ضرألا ىف اهو تاوم.لا ىف ام هل ىذلا هللا)

 . ضراللا ىفامو تاومسلا ىفاق

 ريغ ىلاعت هنأ ىلع لدي (ضرآلا ىفامو تاومسلا ىفام هل ىذلا هللا) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ةهج ىف ىلاعت هللا تاذ لصحولف « ءامسوهف كالعو كامسام لك نآأل كلذو . ةتبلا ولعلا ةهجب صتخم

 هنوك مزلف « كلم وهف تاومسلا ىفام لك نأ ىلع ةلاد ةيآلا هذهو « ءامسلا ف الصاح ناكل ؛ قوف

 . قوف ةبج ىف لوصحلا نع هزنم هنأ ىلع ِةيآلا هذه تلدف « لاحم وهو هسفنل اكلم

 هل) لاق هنآلل دابعلا لامعاأل قلاخ ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذ انباحصأ جتحا 4ةثلاثلا ةلأسملا))

 نأب لوقلا بجوف ضرالاو تاومسلا ىف ةلصاح دابعلا لامعأو (ضرالا ىف امو:تاومسلا قاف

 : ىلاست هلل ةرذقم اهنوك بج وف ةردقلا نع ةوايع كلملاو.: هل ةك ولع ان وكك تع هل داشلا لاثفا

 هللا عنم دق دبعلا ناكل الإو « ىلاعت هللا ةردقب اهعوقو بجو ىلاعت هلل ةرودقم اهنأ تين اذإو

 . لاحت كلذو هرودقم عاقيإ نم ىلاعت

 تاومسلا فام نأ . ىنعملاو رصحلاديفي (ضرألا ىفامو تاومسلاىفام هل) ىلاعت هلوقنأ ملعاو
 امل ىلاعت هنإ مث . هللا الإ مكاح الو هلاالإ كلامال هنأ لع لدب كلذو . هريغلال هل ضرآلا ىفامو

 امل مهنأ : ىنعملاو (ديدش باذعنم نيرفاكللل ليوو) لاقف ديعولاب رافكلا ىلع فطع كلذ ركذ

 كلمت الام ةدابع ىلإ امهف ام لكلو ضراألاو تاومسلل كلاملا وه ىذلا ىلاعت هللا ةدابع م

 امنإو ؛ كلذك ناك نمل ليولامث ليولاف ؛ لعفالو اهل كاردإالو : قلخي الو قلخيو اعفنالو ًارض
 هريظنو . هاليواينولوةيوهنم نوحيصيو ديدش باذعنم نولولوي ىنعملان آل , ليولاب ءالؤه صخ

 ىذلا ليولاب مثدعوت نيذلا نيرفاكلا ءالؤه ةفص ىلاعت نيب مث (اروبث كلانه اوعد) ىلاعت هلوق



 ةيالا «ضرألا ىف امو تارهسلا ىفام هل ىذلا هللا» ىلاعت هلوق اجا

 1[ 2 هزاع قسما مسالا أ :لراتلا هرحر ةلع لدتر لولا رهان دع قحاو

 ناكولف «قطنلاهل لصحام ءىث هموهفمقطانلاو « داوسلاهللصحام ءىثهموهفم دوسالاف «هنم قّشملا

 موهفملا اذهو « هنم قتشملا كلذ هل لصحام ءىبث هنأ هنمموهفملا ناكل ىنعم نم ًاقتشم امسا هللا انلوق

 هموهفم ناكل ًاقتشم ًاظفل هللا انلوق ناكولف : هيف ةكرشلا عوقو نع وه وه ثيح نم عمال للك
 ىتثتسملان أل , ديحوتللابجومهللاالإهلإ الانل وة ناك امل كلذ كر مآلا ناكولو « هيف ةكرشلا عوقول ًاحاص

 بجوي هللاالإهلإ ال انلوق نأ ىلع ةمآلا تعمتجااملوهيف ةكرشلاعوةونم عناهريغوهو هللا انلوقوه

 تافصلا رئاس ركذن نأ اندرأ الك هنأ : ىناثلا . ملعلا مسالا ىرجمراج هللا انلوق نأ ايلع ع ادخ را

 محرلا نمحرلا وهالإهلإال ىذلا هللا وهانل وقكتافصلارئاسب هانفصو م“ هللا انلوقال وأ انركذ ءاممألاو

 ملع مسا وه هللا نأ انملعف هللا محرلا نمحرلا لوقنف مالا سكمن ناك لو ودق كلما

 اهلك هللا انثوق ىوسام نأ : ثلاثلا . توعنلاو تافصلا ىلع ةلاد ظافلآلا رئاسو ةصوصخلا تاذلل

 انل وةك « ةيفاضالا تافصلا ىلع وأ . مالسلا سودقلا : انلوقك « ةيبلسلا تافصلا ىلع امإ « ةلأد

 ,ةثالثلا هذه نم بكرتيام ىلع وأ « رداقلا ملاعلا : انلوةك ةيقيةحلا تافصلا ىلع وأ قزارلا قلاخلا

 مو « هتافص ىلع ةلاد اظافلأ ىلاعت هللا ءامسأ عيمج ناكل ةصوصخلا تاذلل امسا . هللا : انلوق نكي ملولف

 مسا وه هنأ ثيح نم هل نوكيال نأ دعبي هنآل « ديعب كلذو . ةصوصخلا هتاذ ىلع لديام اف لصحي

 لدي كلذو « هللا ريغ هللادمسا نم ملعت له دارملاو (ايم هل ملعت له) ىلاعت هلوق : عبارلاو . صوصخم

 ركذي نأ نسحلا بيترتلاف ةمدقملا هذه ترهظ اذاو ؛ ةصوصخلا هتاذل مسا . هللا : انلوق نأ 1ع

 قلاخلا وه : لاقيف سكعب نأ اماذ (روصملا 'ىرابلا قلاخلا هللا وه) ىلاعت هلوةك تافصلا هبيقع

 . زباجريغ كلذف « هللا ”ىرابلا روصملا
 هلوق اولعحي نأ اودارأعفرلاب (تاومسلا ىفام هلىذلا هللا) اًورق نيذلا : لوقنف اذه تبث اذاو

 افطع رجلاب (هللا) اًورق نيذلا امأف ء حيحصلا قحلا وه اذهو هنع ًاربخ هدعبام اولعجيو أدتبم (هللا)

 ' : لاقي نأ امإو . قلاخلا هللا : لاقي نأ نسحلا بيترتلا نأ انيب امل لكشم وهف (ديجلا زيزعلا) لع

 : القلا ورع رالف: كوالا: هوجو لع كاوا قاوتلتخا | |ذهدنعو؛ نحال ذهن هللا قلاخلا

 . تاومسلاىفام هل ىذلا ديما زيزعلا هللا طارص : ريدقتلاو . ريخأتلاو ميدقتلا ىلع ضفخلاب ةءارقلا

 : لاقي اك . ىرخأ ةرم ةفصلا ركذي مث مسالا ركذي مث لوا ةمضلا رد نأ 25 41 قاثلاو

 (تاومسلاىفام هلىذلاهللا ديما زيزعلاطارص) هلوةريظن هنيعب وهوهيقفلاد مت لجألاءامالاب تررم

 رداقلا ملاعلل اطارص ناك اذا ادومت احودم نوكي امنإ طارصلا نأ انيب انأ : هيف لوقلا قيقحتو

 تعقو ينعملا اذه ركذ امل مث (ديملا زيزعلا) هلوقب ةثالثلا رومأألا هذه نع ربع ىللاعت هللا « ينغلا



 /و ةيآلا «ضرآلا امو تارا هل ىذلاهللا» لاكن هلوق

 باذع ٠ زيك ليوم صنألا فان تاتا ام هل ىذأأ 5
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 هلا 0 كو. 00 و ةرخآلا لع اندلا ةاَللا َن نوح 'َنيذل 2 انس
 0 مس | 2

 «؟» ديعي لالض ىف كلو جوع 570

 هجو ىلع نوكي نأ زوجي : ىناثلا (مهنم نمآ نمل اوفعضتسا نيذلل) هلوةك لماعلا ريركتب رونلا ىلا

 (ديملا زيزعلا طارص ىلا) ليقف رون ىأ ىلا : لبق هناك فانئتسالا

 حيبقلل اكرات ءحالصلاو باوصلاب ايت آ نوكي امنإ لعافلا : ةلزتعملا تلاق (ةعساتلا ةلأسملا)

 نإ هناف ء تاجاحلا لك نع اينغ تامولعملاعيمجي املاع تارودقملا لك ىلع ًارداق ناك اذا ثبعلاو

 لعف امبرف تامولعملا كب املاعنكي ل نإو « زجعلا ببسب حيبقلا لعف امبرف لكلا ىلع ًارداق نكي مل

 اذا امأ . ةجاحلا بيسب حيبقلا لعف امبرف تاجاحلا لك نع اينغ نكي مل نإو « لهجلا ببسب حيبقلا

 (زيزعلا) هلودف 5 حيبقلا لعف ىلع مادقالا هنم عنتما لكلا نع اينغ لكلا ااع لكلا ىلع ًارداق ناك

 اما كلذو 2 هلاعفأ لك 1 دمحلل اقحتسم هنوك لا ةراشإ (ديمحا) هلوقو 2 ةردقلا لاك لأ ةراشإ

 افودوم ناك امإ هللا طارص نأ انركذ امب تبثف . لكلا نع اينغ لكلاب 1 ا

 : ىتعملا اذهلف ٠ ايسر ا هي 0

 ملعلا هللاب للعلا لوأ نأ حيحصلا ناد مدق امإ م

 زيزعلاو ؛ تاجاحلا نع اينغ هنوكب ملعلاكلذ دعب مث ءاملاعهنوكب لعلاكلذ دعب مث , ًارداق ىلاعت هنوكب

 لكلاب املاع هنوكب ملعلا ىلع امدقتم ًارداق ىلاعت هنوك معلا ناك املف : ىنغلا ملاعلا وه ديملاو .رداقلاوه

 ملعأ هللاو ديما ركذ ىلع زيزعلا ركذ هللا مدق مرجال لكلا نع اينغ

 ن.ذلا ديدش باذعنم نيرفاكلل ليوو ضرالا ىفامو تاومسلا ىفام هل ىذلا هللا ىلاعت هلوق

 «ديعب لالض ىف كئاوأ اجوع اهنوغبيو هللال يبس نع نودصيو ةرخآلا ىلع ايندلا ةايلا نوبحتسي

 : لئاسم ةيآلا ىف

 ريدم لا لَحفو؛ هدعبأ مه هربخو ء ءادتالاب أعوذ م (هللا) صاع نب ءأو مفانأ ٍش «(لوألا ةلأسملا ١)

 اويهذ نيققحملا نم ةعامج نأوهو « تح انههو (ديمخا زيزعلا) هلوق ىلع ًافطعرجلاب نوقابلاو . هللاوه

 , قتشم ظفل هنأ لإ نورخأ موق بهذو . ىلاعت هللا تاذل معلا مسالا ىرجم راج هللا : انلوق نأ ىلإ



 ةيآلا «ديملا زيزعلا طارص ىلإ» ىلاعت هلو /

 ىلاعت هلوقب ىلاعت هلل قواخم دبعلا لعف نأ ىف مهل وق ةمص ىلع انباصأ جيتحا 4 ةسماخلا ةلأسملا)

 ىلإ تاملظلا نم سانلا جارخا هنكمي ال سو هيلع هللا لص لوسرلا نأ ةيآلا ىنعم ناف (مهبر نذاب)

 نذالا لمحو . قلخلاو ةئيشملا امإو « ملعلا امإو « ىمألا امإ نذالا اذهب دارملاو ؛ ممر نذابالإ رونلا

 مالا لصح ءاوس هناف ء مالا ىلع فقوتي ال ملعلا ىلإ لهجلا نم جارخالا نآل « لاحم رمألا ىلع

 . لاح ملعلا ىلع نذالا لهحاضيأو « قحلانع زيمتملطابلاو . ملعلا نع زيمتم لهجلا ناف ءلصحب ملوأ

 جورخملا كلذل عبات رونلا ىلإ تادلظلا نم جورخلاب ملعلاف هيلع وه ام ىلع مولعملا عبتي ملسعلا نآل

 نامسقلا ناذهلطب املو جورخلا كلذ لوصح ىلعلل عبات جورخلا كلذ لوصح نإ لاقي نأ عنتميو

 هيلع هللا لص لوسرلا نأ ىلع لدي كلذو « قيلختلاو ةئيشملا نذالا نم دارملا نوكي نأ الإ قبب مل

 . هقيلختو هللا ةئيشمب الإ رونلا ىلإ تاءلظلا نم سانلا جارخا هنكسمبال سو

 . فاطلالا نذالا نم دارملا نوكي نأ زوحيال مل: لبق ناف

 ارم لوك نأ اف) ندالات دارا : لوف هنفا لوقلا لصفت نك و مت ظلفل' فاطللا لقفل + انلق

 سمأ هيف نكي مل ىناثلا ناكناف ؛ كلذ ىضتقيال وأ مدعلا بناج ىلع دوجولا بناج حيجرت ىضتقي

 ىضتةي ىنعم نذالا نمدارملا نأوهو لوألا قبف هلجاألو هببسب لصحا# هنإ لاقي نأ عنتماف « ةتبلا

 ناحجرلا لصح ىتم هنأ ىلع ةيلقعلا بتكلا ىفانللد دقو . مدعلا بناج ىلع دوجولا بناج حيجرت

 . ملعأ هللاو انلوق نيع وهو ةبجوملا ةيعادلا الإ كلذل ىنعم الو بوجولا لصح دقف

 هللا [ص لوس 0 ا اهليصحت نكميال ىلاعت هللا 0 نأب نولئاقلا (ةسداسلا ةلأسملا)

 وه لوسرلا نأب ةيآلا هذه ىف حرص ىلاعت هنإاولاقو . ةيآلا هذهب هيلع اوجتحا : مامالاو ملسو هيلع

 لصحتال ىلاعت هللا ةفرعم نأ ىلعلدي كلذو ؛ ناميالا رونىلإ رفكلا تاملظ نم مهجرخي ىذلا

 . ملعتلا قيرط نهالإ

 امنإ ىهف ةفرعملا امأو « هبنلك نوكحي ممسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ : انباوجو

 . ملعأ هللاو ليلدلاب لصحت

 الإ سيلريخلا قيرط نأو . ةريثك ةعدبلاو رفكلا قرط نأ ىلع ةلاد ةنآلا (ةعباسلا ةلأسملا)

 تايلظلاب رفكلاو لهجلان ع ربعف (رونلاىلإ تاملظلا نم سانلا جرختل) لاق ىلاعت هنأ ءد-اولا

 لهجلا قرط نأ ىلع لدي كلذو ؛ دزفم ظفل وهو روتلاب ةيادحلاو نامالا نع ربعو عمج ةغيصىهو

 . دحاولاالإ سيلف ناميالاو ملعلا قيرط 81 ارتكا

 هلوق نم لدب هنأ : لوآلا : ناهجو (ديملا زيزعلا طارصملا) ىلاعت هلوةىف 4 ةنماثلا ةلأسملا)



 / ةبآلا «رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا جرختل» ىلاعت هلوف
 . عازن الب ةثدحم ىهو فور1لا هذه وه لزنملاو لزانلاب فوصضوللا نأ : نار او

 اذهو . ةكحلاو ضرغلا مال (سانلا جرختل) هلوق ىف ماللا : ةلزتعملا تلاق 4( ةيناثلا ةلأملاإ)

 هماكحأو ىلاعت هللا لاعفأ نأ لعل دي كلذو ؛ ضرغلا اذهل باتكلا اذهلزنأ امناىلاعت هنأ لع لدي

 . حلاصملا ةياعرب ةللعم

 لمص نع ازد اع ناك ول هلمش اع !اذهف رشأ ىف لج الل الق لدق ند نان هع انا اا

 لاعفأ ليلعت عنة هنأ ل يادلاب تبث اذإو ؛ لاحيملاعت هللا قحىف كلذو ةطساولا هذهبالإ دوصقملا اذه

 . رخآ ىنعم لع لؤ# لوؤم هناف هب رعشأ رهاظ لكنأ تبث . للعلاب هماكحأو ىلاعت هللا

 ةيادهلا قيرط نع هيف لجرلاريحتيام ةيابن هنأل تاملظلاب رفكتلا هبش امنا (ةثلاثلا ةلأسملاإ

 . هتياده قيرط هب ىلجنيام ةياهن هنال رونلاب نامالا هبشو
 ١ تاهج نم ربجلاب لوقلا لاطبإ ىلع ةلالد اهيف ةبآلا هذه : ىضاقلا لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا :

 هنأ ناين اثو تاه كلارا دعا 2 حصي فيكف رفاكلا ىف رفكلا قلخي ناكول ىلاعت هنأ : اهدحأ

 كلذ قلاخ ناك ناف ملسو هيلع هللا يلص لوسرلا ىلإ رونلا ىلإ تاءلظلا نم جارخالا فاضأ ىلاغَت

 رفاكلل ناكو هنم مهجارخا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نم حصي فيكف ىلاعت هللا وه رفكلا

 مهل لاق ناف هنم انجرخت نأ كنم حصي فيكف انيف رفكلا قلخ هللا نإ : لوقت كنإ : لوقي نأ :

 انيف هقلخيس ىلاعت ناكنإ : اولوةينأ مهلف «عقاوال لبقتسم رذك ىه ىتلا تاملظلا نم كجرخأ انأ

 هيلع هللا ىلص هنأ : اهلاثو . جارخا الب هنم نوجراخ نحنف هقلخي مل ناو ' جارخالا كلذ حصي مل

 رظنلاب اوملعيف هيف اورظنيو هوربدتيل مهللع هولتي نأب باتكلاب رفكلا نم مهجرخي امنا لسو

 هللا لص لوسرلا قدص ةزجعم نآرقلا نوكب اوملعيو امكح ارداق املاع ىلاعت هنوك لالدتسالاو

 ممل لمفلا ناك 1 الإ ميصيالا كلذؤب «مئارتقلا نم ميبلا كادآأ» لك نم وليت تيجو لو ل

 هيف اوفرصتيو هيلع اومدقي نأ مهم حصيو « مهرايتخاب عقيو .

 ىعادلا ءاؤتننا الاخ ةنع قدضر نأءاهإ ادحلا نع رذاضلا لعفلا :لوش نأ لكلا نع : تارذكا

 لعفلا رودص نال ؛ لطاب لوألاو ؛ رخآلا ىلع نيفرطلا دحأ ناحجر لاحوأ . كرتلاو لعفلا ىلإ
 . لاحم ءاوتسالا لوصح لاح ناحجرلا لوصحو « مدعلا بناج ىلع دوجولا بناجل ناحجر

 ناحجرلا كلذ ناكناف ؛ ناحجرلا لوصح دعبالإ هنع لعفلا رودص عنتمي هنآل انلوق نيع : ىناثلاو

 كلذو ىلاعت هتلاوه لوالا رثؤملا نوكي ذدفيَخ « ىلاعت هللا نم لب هنم نكي مل نإو «لاؤسلا داع هنم

 / ملعأ هللاو بواطملا وه

 «1و9- ركن ١٠و



 ةيآلا«سانلا جرختل كيلا هانلزنأ باتك رلا» ىلاعت هلوق ع

 ناتيندف مو و ؟ل ىتأ الإ ةيككم

 حون ةروس دعب تلزني ه؟ اضانار

 6 3 - 2 -أ أ 3 -أ 5 ايلا اص 6 دا ا تا ا محلا

 هاا لال تاما ل نادت ضف كل انوا تاك زا

 ١١« ديلا زيزعلا طارص كإ مهر

 ةيكم نانأو رو مالسلا هيلع

 1 هس
 طارص ىلإ مهر نذاب رونلا ىلإ تاسلظلا نم سانلا جرختل كيلإ هانل زنأ باتكح رلا)

 ( ديما زيزعلا

 ةروسلا ىف نكي مل ىتمو . داحآلا هقيرط ةيندم وأ ةيكم ةروسلا هذه نأ ىف مالكلا نأ معا

 لصح اذإ كلذ ىف ضرغلا فلتخي امنإو «؛ ءاوس ةنيدملاو ةكمب اطوزنف ةيعرشلا ماكحألاب لصتيام

 باتتك رلاب ةامسملا ةروسلا نأ هانعم (باتك رلا) هلوقو ةميظع ةدئاف هيف نوكيف خوسنمو خسان هيف

 ةفص (كيلا هانلزنأ) هلوقو هربخ (باتك ) هلوقو أدتبم (رلا) هلوقف اذكواذك ضرغل كيلاهانلزنأ
 : لئاسم هبفو رخلا كلذل

 . ىلاعت هللا دنع نم الزنم هنوكيب فوصوم نآرقلا نأ ىلع ةيآلا هذه تلد (ىلوألا ةلأسملاإ)
 اميدق نوكي ال لزنملاو لزانلا : ةلزتعملا تلاق



 ١/ ةيآلا «باتكلا مع هدنع نهو» لاك هلوق

 ني لأ انأ و . ةئاتسو ىدحإ ةنه ناحش نمر :عوماتلا دحالا موي ةروسلا هذه ريسفت 2

 .ءاعدلاب قركذي نأو «نارفغلاو ةمحرلاب اد ىدلو صخب نأ هب عفتناو اذه ىباتكىف رظن نم لك

 : ارعش دلولا كلذ ةيثرم ىف لوقأو
 نازحأو تافاخمب ةجورمم ىنافلا ماعلا اذه ملاعم قرأ

 ىناد متاد اياربلا ىف هرشو 2ةعزفم مالحأ لثم هتاريخ



 ةبالا «السرم:تنسل اورفكنيذلا كوعيو هبال لال /

 . زوج الب ذكلا نعنيموصعم ريغ امهنوك عم نينثالاودحاولا لوقب ةوبنلا تايثاف ًاضنألو « ةيندم
 .'عقاو لاؤسلا اذهو

 ناهرب و رهاق زجعمهب منج ىذلا باكلا نا ىأ ؛ نارقلا تاكل دارأ (ىناثلا لوقلاإ)

 هلامتشاو « ةغالبلاو ةحاصفلانمباتكلا اذه ىفامرلع نملالإ أ ًارجعمهنوكب معلا لصحيال هنأالإ رهاب

 الرش ادرك ملع هجولا اذهىلع باتكلا اذه فرع نه . ةريثكلا مولعلا ىلعو بويغلا ىلع

 . مصاالالوةوهو نآرقلا مع هذنعانمو ىأ (باتكلا مع هدنعنمو)

 ؛ ليجنالاو ةاروتلا لع هدنع لصح ىنلا : هب دارملاباتكلا ملع هدنع نمو «ثلاثلا لوقلار)

 هللا لص دمع مدقمب ةراشبلا ىلع اهللاتشا لع نيباتكحاا نيذم املاع ناك نم لك نأ : ىنعي

 لوسر سو هيلع هللا ىلص ًادمح نأ ىلع ًادهاش ناك ب ذكي ملو ملاعلا كلذ فصنأ اذاف « مل-و هيلع
 كار للا دنع نم قح

 « ريمج نب ديعسو ؛ نسحلا لوق وهو « ىلاعت هللا وه باتكلا ملع هدنع نمو 4 عبارلا لوقلا ١)

 ملعيال ىذلابو ةدابعلا قحتسي ىذلاب نك : ىنعملاو « هللا الإ ىنعيام هللاو ال : نسحلا لاق جاجزلاو

 ةمح ىلع دهشتسيال ىلاعت هللا نأ هبشالا : جاجزلا لاقو ؛ مكيبو ىنيب اديهش وه الإ حوللا ىفاه لع

 هنأ الإ ةلمجا ىف ائاج ناك نإو فوصوملا لعةفصلا فطع نال « لكشم لولا اذهو « هريغب هدكح

 هللا نإ هلوقامأو ؛ هيقفلادبز هب دهش : لاقي لب « هيقفلاو ديز اذم دهش : لاةيال . لصاللا فالخ

 هلوق قدص ىلع ىلاعت هللا مسقي لأ راج ال هلال دعف هكح ىدص ىلع هريغب دهشتسال ىلاعت

 . جاجزلا هركذ امف عانتما ىأف (نوتيزلاو نيتلاو) هلوقب

 هندل نمو : ىنعملاف ةراجلا نم ىلع (باتككلا لع هدنع نمو) هلوق ىهو « يناثلا ةءارقلا امأو)

 هيفف ةءارقلا هذهىلع مث , هميلعتو هناسحإو هلضف نم الإ باتكلا ملعيال ادحأ نآل ؛ باتكلا ملع

 اهإ معلا اذه ىأا لهجلا ذص وها ىّذْلا ملعلا دارملاو ؛ اكل ملع هدنع نمو : ناتءأرق اضيأ

 , هللأ دنع نم لصح

 مسي مام ىلع ميملا متفو ماللا ” كيو نيعلا مضل تاتكلا مع هذنع نمو 4 ةيناثلا ةءارقلاو)

 ىنعمال ناكو « هان ركذام ىلع ىلاعت هللا ةداهشب موملع تحي نأ هيبن رمأ امل ىلاعت هنأ : ىنعملاو « هلعاف

 الإ ازجعم نآرقلا نوك معيالو « هاوعد قفو ىلع نآرقلا راهظإ الإ هتوبن ىلع ىلاعت هللا ةداهشل
 : ىنعملاو , هللا دنع نم الإ لصحال ملعلا اذه نأ ىلاعت نيب ؛ هارارتسأو قارقلا اف انه ةطاحالا دع

 ملع هللعي نأب دسءلا. كلذ ىلاعت“ هللا فرش اذإ الإ لصحال ازجعم نآرقلا نوك لع فوقولا نأ

 : بازوللاب لعأ للاخت هنلاو ..نارقلا



 54 ةيآلاءالسرم تسل اورفك نيذلالوةي وه ىلاعتهلوق

 هس سمور لهامس هلم < 7 اس سا هر اص رس وا د جرم 2مل ل ل الر

 نمو نيبو ىنيب اديبش هللاب فك لق السرم تسل اورفك نيذلا لوقيو
 ب هرثو راد

 «ة؟و باتكلا مع هدرع

 نوقابلاو درفملا ظفل ىلع (رفاكلا ملعيسو) ورمعوبأو ريثك نباو عفان أرق (ىلوألا ةلأسملاإ)

 هلهأ ىأ (رفكلاو ءاورفك نيذلاو « نورفاكلاو «رافكلا) *ىرق فاشكلا بحاص لاق عمجا ىلع

 . ربخيس ىأ هملعأ نم (رفاكلا ملعيسو) شيبح نب حانج أرق
 مهنإ : ىنتملاو (رسخ ىنإ ناسنالا نإ) ىلاعت هلوةك سنجلا رفاكلاب دارملا (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 :.ديديتلاو رجولاك كلذو , ةديحلا ةقاعلا نا .نولعسم بقاودلاب الاهج اوتاك نا:

 .نورشعوةيننامممو نيمستقملاو . ةسمخمهو نيئزهتسملاديري ءطعلوقوهو (ىناثلا لوقلاوإل

 . باوصلا وه لوآلا لوقلاو . لهجابأ ديري سابع نبا لوق وهو 4« ثلاثلا لوقلاوزإ

 ._كرمو منيو ىنيب ًاديبش هللاب فك لق السرم تسل اورفك نيذلا لوقيو ل ىلاعت هلوق

 (« باتكلا ملع هدنع

 مييلعجتحا ىلاعتهنإ مث . هللا دنع نم الوسر هنوك اوركنأ مهنأ موقلا نع ىكح ىلاعت هنأ ملعا

 ةلادلا تازجعملا رهظأ ىلاعت هنأ ةدابشلا كلت نم دارو « هتوبن للغ هللا ةداهش : لوالا : َنيرَمأب

 نأينظلا ةيلغ ديفي لوق ةدابشلان آل . ةدابشلا بتارمىلعأ اذهو « ةلاسرلا ءاعداىف ًاقداص هنوك ىلع

 ناكف « ىلاعت هللا دنع نم الوسر هنوكب عطقلا بجوي صوصخم لف هناف زجعملا امأ . كلذكر مآلا

 : ناتءارق هيفو (باتكلا ملع هدنع نمو) هلوق : ىناثلاو . ةداهشلا بتارم مظعأ ةزجعملا راهظإ

 لع هدنع نمو) ةيناثلاو . باتكلا ملع هدنع ىذلاو ىنعي (هدنع نءو) ةرؤبشملا ةءارقلا : امهادحإ

 ىلوأألا ةءارقلا لعامأ . باتكلا مع لصح هتلادنع نمو ىأ ةناغلا .ءادتال انههه نمو ةبكو تاكل

 : لاوقأ ةيآلا ريسفت ف

 هيلع هللا لص هللا لوسرب اونمآ نيذلا نم باتكلا لهأ ةداهش دارملا نأ (لوالا لوقلار)

 ناك هنأ :ريبج نب ديعس نغ ىوريو . ىرادلا متو : ىسرافلا نابلس « مالسنب هللادبع : مومو

 ةنيدملاىفاونمآ منال  هباححأو مالسنباهب داريذأ زوجي الف ةيكم ةروسلا : لوقيوهجولا اذه لطبي

 ةيآلا هذه نأ الإ ةيكم تناك نإو ةروسلا هذه : لبق نأب لاؤسلا اذه نع بيجأو : ةرجحلا دعب



 هال «مهلبق نم ن :نذلا ل 0

 ؟ عئاق ولا هذه لات 0 ثدحب 0 اونمأ كا

 . هيكمل دارال : هانعم هيكل بقعم ال كحي هللاوإل ىنعملا اذهل ًادكؤم ىلاعت لاق مث

 هع بفند هلالي يفعم,قملا ةحاضل لللبق نمو لاطبالاو .درلالاهيقنر.ىذلا وهب كستملاو

 تلطلار -امفذلاب

 (هنكحل بقعمال) هلوق لحام : ليق ناف

 عفادملا نع ًايلاخ هيكح ًاذفان محي هللاو : ليق هن اكل احلا ىلع بصنلا اهلحم ةلمج وه :انلق

 . عزانملاو ضراعملاو

 ةازاجبلل هباسح نأ ىنعي ماقتنالا عيرس ديري سابع نبا لاق (باسحلا عيرس وهوزإل لاق م“

 . عفاد هعفديال ًابيرق ًاعيرس نوكي رشلاو ريخلاب

 مهئايبنأو مهلسرب اوركمدق ةيضاملاممألا رافك نأىنعي 4 مهلبقنم نيذلا ركمدقو إل هلوق امأ

 . ىسيعب أوركم دوهملاو « ىسومب ركه نوعرف , « مهارباب ركم ذورمت لم

 وه ىأ ء هنمو هل نيرك املا عيمج ركم نأ هانعم : ىدحاولا لاق (اعيمج 0 هلل لاق م“

 ركملا كلذف اضيأو « دابعلا لامعأ عيمل قلاخلا وه ىلاعت هللا نأ تبث هنأل « هتدارإو هقيلختب لصاح

 نم هل نامأو ٍلسو هيلع هللا لص ىبنال ةيلست هيفو , هريدقتب الإ رثؤي الو ىلاعت هللا نذاب الإ رضيال

 بجو هللا نم ًاضيأ هب روكمملا ىف هريثأتو هللا نم ركملا ثودح ناك اذا : هل لق هنأأك « مهركم

 نإ لا سانلا نم هدو قاع هتلا مالا ءاجرلا نوكيا فرو لاقت هنا نماإل] فو فوك ال نأ

 لاق . مهركم ىلع مهيزاحب هلأ لاقت للاكل نم قلبا او كف املمهناآل كلذو « ركملا ءازجهللف : ىنعملا

 كال ك1 نأ علا 6 بللكلتام ملعي) هلوق ليلدب نيلوقل رهظأ لوآلاو : ىدحاولا

 وهف هعوقو هللا لعام لكف كلذك ناكاذإو ؛ عوقولاعنتمم مولعملا فالخو ىلاعت هلل ةمولعم ارد

 لعفلا ىلع دبعلل ةردق الف كلذك ناك اذإو ؛ عوقولا عنتمم ناكهمدع هللا ملعام لكو ؛ عوقولا بجاو

 ةيناثلا ةيالاف : ملوت ىلع تلد نإ ىلوألا ةبآلا : ةلزتعملا تلاق . ىلاعت هللا نملكلا ناكف ؛ كرتلاو

 عفد ىلع لمتشملا لعفلا وه بسكلا نال ءانل ,ة ىلع تلد (سفن لك بسكتام ملعي) هلوق ىهو

 بج وف ؛ رثأ هيف دبعلا ةردقل نكي مل ىلاعت هللاقلخت لعفاا ثودح ناك ولو ؛ ةعفنم بلج وأ ةرض»

 . بسك دبعلل نوكيال نأ
 بدكلاف ريدقتلا اذه ىلعو ؛ لعفلل مزلتسم ىعادلا عم ةردقلا عومجب نأ انبهذم نأ : هباوجو

 : ناتلأسم هيفو (رادلا ىقع نمل رفاكلا لعيسو) لاقف ديدهتلا كلذ دك أيلاعت هنإ مث . دبعلل لصاح



 ”/ ةبالا«اهفار 8 نماهصقنن ضرالا ىتانانأاور 0 2ىلاعت 1

 نه اص اس اس مه سارا 2

 3 28 كاذ أ هَل 0 نم نيد كم دقو 4١ باتسملا عيرس ل
 6 رمال سا 2 2 2 6

 65752 رادلا ىقع ن 1 اكل ها ني لك بسكتام

 هتنامأ ءادأو ىلاعت هللا 5 غيلبت كيلع بجا ولاف 35 ظ لبق كاتفوت أ كلذ كامرأ ءازك

 . ءادألاو جارسلاك غيلبتلا ماقم ميقأ مسا غالبلاو . باسحلا انيلعو هتلاسرو

 وهو هنكحل بقعمال حي هللاو اهفارطأ نم اهصقنن ضرآلا ىنأن انأ اوري ل وأ ) ىلاعت هلوق

 رافكللا لعيسو سفن لك بسكتام ملعي اعيمج ركملا هللف مهلبق نم نيذلا ركم دقو باسحلا عيرس

 (رادلا ىقع نم

 ةيآلا هذهىف نيد ؛ كلذ لبق هافوتيوأ هودعوام ضعب هزي نأب هلوسر دعو امل لاعت هنأ ملعا

 ضراألا ىتأن انأ اوري ل وأ) هلوقو . تيوقو تربظ دق اهتامالعو ديعاوملا كلت لوصح راثآ نأ

 : لاوقأ هيف (ابفارطأنم اهصقت
 نولوتسي نيملسملان آل كلذ واهفارطأ نماهصقنن ةرفكلا ضرأ ىتأن انأ دارملا (لوآلا لوقلاإ)

 نيملسملا ةوق دايدزأو ةرفكلالا وأ ص اقتت ناف اربج وأ رمق ةرفكلا نم امنوذخأيو 2كم فارطأ ىلع

 ىتأن انأ نوريالفأ) ىلاعت هلوق هريظنو . هدعورجني ىلاعت هللانأ ىلع تارامألاو تامالعلا ىوقأ نم

 (قافآلا ىف انتايآ مهيرتس) هلوقو (نوبلاغلا مهفأ اهفارطأ نم اهصقنن ضرألا

 (اهفارطأ نم اهصقنن) هلوق نأ امنع هللاىضر سابعنب|نع لوقنم ًاضيأوهو (ىناثلا لوقلاوإل

 لوُقلا اذه و: ىدحا ولا لاق ءرابخاللاو ءاخلصلا باهذوب ام اسلعوابتا راب و ايفا تود : ةلرل

 ًاضيأ هجولا اذه لاقي نأنكممو . لوألا هجولاوه عضوملا اذهب قئاللا نأ الإ ظفللا هلمتحا نإو

 دعب بارخ تافالتخالا نم ايندلا ىف ثدحام اوري ملوأ : لاقي نأ هريرقتو « عضوملا اذهب قيليال

 ةدهاشم تاريغتلا هذه تناكاذإو «لاك دعب صقنو « زع دعب لذو « ةايح دعب تومو « ةرامع

 اوناكنأ دعب نيليلذ مباعجيف ةرفكلا ءالؤهىلع ىآلا هللا بلقي نأ نم مهنمؤي ىذلا اف ةسوسح

 مالكلا اذه لاصتا نسحيف هجولا اذه ىلعو « نيرهاق اوناك نأ دعب نيروهقم مهلعجيو « نيزيزع

 ةرفكلا ءالؤبف . مهدالبو ممرايد بيرختو ابلهأ توم (اهفارطأ نم اهصقتن) ليقو . هلبق امب



 ةيآلا د ىذلا ص كنيرن امإو» ىلاعت هلوق تق

 يق لس هَ لسع سس هس 0 ىرار اي اس هني

 غل َكلَع ام كك وا مهدعت ىنأ 0 َكنيرن م

 2 _- 6 رس © رس دس سس

 «:50»باسحلا انيلعو

 . هوح هئاضقو هملع ىف قبسام الإ وحمب الف ملقلا هب فج ام اضيأ تابثالاو وحلا كلذ : انلق

 هل رهظي م" ًاثيش دقتعي نأ وهو , ىلاعتهللا ىلع زئاج ءادبلا : ةضفارلا تلاق (ةسماخلا ةلأسملاإ)

 (تبثيو ءاشيام هللا او>ع) هلوقب هيف اوكسمتو : هدقتعاام فالخم رمأالا نأ

 ريغتلا ل وخد ناكك لذ 5 ناك امو . ةصوصخلا هتاذمزاول نم هللا مع نال لطاب اذه نأ ملعاو

 . الاحم هيف لدبتلاو

 ىرجب ىرياملو ىمست برعلاو , باتكلا لصأ دارملاف (باتكلامأ) امأ 4 ةسداسلا ةلأسملا)

 نم اهو امل مأ ىهف ةنيدم لكو « ةكمل ىرقلا مأو « ءامدلا سأرلا مأ هنمو هل امأ ءىثلل لصألا

 : نالوق هيفو « بتكلا عيمجج الصأ نوكي ىذلا وه باتكلا مأ كلذكف « ىرقلا

 ملاعلاو ىولعلا ملاعلا ثداوح عيمجو , ظوفحملا حوللا وه باتتكلا مأ نأ (لوآلا لوقلاإ)

 تيثأو حوللا قلخ مثهعم ءىث الو هللا ناك» لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا نع هيف تبثم ىلفسلا

 هنوك ةكئاللل رهظي نأ هيف ةمكحلا : نوملكتملا لاق «ةعاسلا مايق ىلإ قلخلا عيمج لاوحأ هيف

 , :ناباتك هللا دنعف : ريدقتلا اذه ىلعو « ليصفتلا ليبس ىلع تامولعملا عيمجي املاع ىلاعت

 باتكلاو . تايثالاو وهلا لباتكلا كلذو قلخلا ىلعةكتالملا هتك ىذلاباتكلا : امهدحأ

 وهو « ةيلفسلاو ةيولعلا لاو> الا عيمج نيعت ىلع لمتشملا باتكلا وهو « ظوفحما ملا م ىلاث

 تاعاس ثالث ىف ىلاعتو هناحبس هللا نأ» سو هلع هللا لضا ىتلا نع ءادرادلا ىبأ ىو _ قانلا

 'افنام تثو ءاقيام وحمف :هريغ دحأ هيف رظنيالا ىذلا باتكلا 000 نم نيقب

 ؛ ةطماغ رارسأو ةييع تاملك نياتكلا نيذه ريسفت ىف .كجللو

 نم تامولعملا عيمجي ملاع ىلاعت هناف « ىلاعت هللا لع وه باتكحلا مأ نإ 4«ىاثلا لوقلاوإل

 مأب دارملاف « ريغتلا نع هزنم قاب اهب ىلاعت هللا لع نأ الإ « تريغت نإو تامودعملاو تادوجوملا

 . ملعأ هللاو . كاذوه باتكلا

 (باسحلا انيلعو غالبلا كيلع امناف كنيفوتن وأ مهدعن ىذلا ضعب كنيرن امإو إل ىلاعت هلوق

 كلذ لبق (كنيفوتن وأ) باذعلا نم (مهدعن ىذلا ضعب كلنيرن امإو) ىنعملا نأ ملعا



 "م ةيآلا «تيثي و ءاشيام هللا اوحمب » ىلاعت هلوق

 رمع بهذم وهو . رفكلاونامالاو ةواقشلاو ةداعسلاو لجالا ىف لوقلا اذكحو «هيفديزيو

 ءادعس مهلع< نأ ىف ىلاعت هللا ىلإ نوعرضتيو نوعدي اوناك لوقلا اذهب نولئاقلاو . دوعسم نباو

 . سو هيلع هللا لص هللا لودر نع راج اور لي راتلا اذهو 7

 ىفف ريرقتلا اذه ىلعو ء ضعبلا نود ءايةشاألا ضعب ىف ةصاخ ةيآلا هذه نأ (ىناثلا لوقلاوإل

 الدب رخآ مكح تايثإو مدقتملا كلا خسن : تايثالاو وحنا سوارا: قولا : ةودوشإلا

 نورومأم مهنأل , ةئيس الو ةنسحب سيلام ةظفحلا ناويد نم وحمب ىلاعت هنأ : ىناثلا. لوآلا نع

 باتكلا فصو ىلاعت هنإ : لاقف هيف مصألا ركب وبأ نعطو ؛هريغ تبثي و لعفو لوق لك ةباتكب

 لمعي نموهرب ًاريخةرذ لاقثم لمعي نف)اضيأ لاقو (اهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغصرداغيال) هلوقب

 (هزب ارش ةرذ لاق

 « ةريبك الو ةريغصال حابملاو . بونذلانم ةريبك الو ةريغصر داغيال هنأب : هنعىضاقلا باجأ

 « ريغصلا بنذلاب ةريغصلا صصخ مكحالطصاب مكنإ : لوقيف باوجلا اذه نع تعد مصأللو

 رييكلاو ريغصلاف ةغللا لصأ ىف امأ . نيملكتملا حالطصا درجج اذهو « ريبكلا بنذلاب ةريبكلاو

 ىلعو ؛ ريبك وهف كلذ ريغ ناك نإو ٠ ريغصوهف اريقح ناكنإ هنال « ضرعو لعف لك نالوانتي

 هنأ : ثلاثا . اضيأ تاحابملا لوانتي (اهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص رداغيال) هلوقف ريرقتلا اذه

 : عبارلا . هناويد نمىح هنع بات اذاف « هناويد ىف بنذلا كلذ تثأ يتذأ نكنأ خاب كاوا نا

 لوأىف تبثي ىلاعت هنأ : سماخلا . هتبثيو هلجأ .ىجيمل نم عديو . هلجأ ءاجنموهو (ءاشيام هللاوحمي)

 رون ومب : سداسلا . ليقتسلل رخآ باتك تبثأو  تيح ةنسلا تضم اذاف ةنسلا كلت مكح ةنسلا

 نحناو قازرألاف هنأ : نماثلا . ةرخآلا تبثيو ايندلا وحمب : عباسلا . سمشلا رون تبثيو رمقلا

 . ىلاعت هللا ىلا عاطقنالا ىلع ثح هيفو . ةقدصلاو ءاعدلاب اهليزي مث باتكلا ىف اهتبثي بئاصملاو

 : رشاعلا . تايثالا وهف رضحو لصحامو . وحلا وهف اهنم ىضم اهف دبعلا لاو>أ ريغت : عساتلا

 وهو  ءاش اك مكحلاب درفنملا وهف ادحأ هبيغ ىلع علطيال همكح رم ءاشيام تيثيو « ءاشيام ليزي

 بويغلا كلت ىلع علطيال ثيحب راقفالاو ءانغالاو ةتامالاو ءايحالاو مادعالاو داحيالاب لقتسملا

 ١ ةقلخ نم دحإ

 . ميظع لاجم هيف بابلا اذه نأ ملعاو

 فيكف . فنأب ىمآلا سيلو ملقلا اب فجدق ةقباس ريداقملا نأ نومعزت متسلأ : لئاق لاق ناف
 ؟ تاششالاو وحنا ىنعملا اذه عم مقتسي

 «او -رخف هود



 ةيآلا «تبثيو ءاشلام م هللااوح لاعت هلوق 5

 1 18 مث «ةيآلا هذه ريسفت ىف قيقحتلا مامتا اذهف ارد د حلاصملا ةياعر

 اردقماتقو ءئث لكل نأ.: لوآلا لاوقأ هنف (باتك لجأ لكل) ىلاعت هلوق «ىلوآلا ةلأسملا)

 كلذ نع ريغتي الف ظوفحملا حوللا ىف هبتكحو . هب هللا كح نيعم تقو اهل اهولأس ىتلا تايآلاف

 نأ :ىناثلا . داسفلا مظعأ هيف ناكل اوسعلاام مهاطعأ هللا نأولو . ةدسافلا مهتاكحت ببسب كحل

 راس لا ا لل ا لل

 00 لوم تانك للكل نأ ١ ىعللازو تؤولعملا نم. اذه نوي كلاثلا و 1كلقرولا] كلاذإ نع ةتبلا زرعت الو

 ضف دق يع الز ةاررتالا كنلا كفون, اهي لمعي طقيو تاتك لكل قا,« هيف هلؤني الخأ ءامثللا

 ةظفحلا ةكئالملا دنع باتك نيعم لجأ لكل : عبارلاو . رضحو ىتأ دق نآرقلاب لمعلا تقوو

 عيمج ىف لوقلا اذكحو . ًاخيش مث ًاباش ريصي مث ةغضم مث ةقلع مث ةفطن اطوأ لاوحأ ناسناللف

 نيعم تقو'لك : سماخلا . حبقلاو نسحلاو ةواقشلاو ةداعسلاو رفكلاو نامالا نم لاوحألا

 فرالا كلذ فخ كقول 0 ءاجإ اذاف « لاعت هللا الإ اهملعي ال ةعفتمو'ةيفخ ةحلصم لع لمتشم

 5 0 هردقبو هللا ءاضقب لكلا نأىف ةحرص ةياآلا هذه نأ ملعاو . هريغ ىف 0 0

 نأ ليحتس و « نيعم ثداح لج اجأ لك تحت نأ ةانم (با دك ) هلوق نو 1 ”اق وأ ر ةن وهم

 تاقواللا ف ةضورعملا ءازجاللا نال « لاح كلذ ناف تقولا ةيصاخ لجل نييعتاا كلذ نوكي

 ىلاعت هللا لعفب هيف ثدحن ىذلا ثداحلاب تفو لك صاصتخا نوكي نأ بجوف . ةيواستم ةيقاعتملا

 امب ملقلا فج» مالسلا هيلع هلوق ريظن وهو ىلاعت هللا نم لكلا نأ ىلع لدي كلذو : هرايتخاو

 «ةمايقلا موي ىلإ نتاك وه

 ةنك اس (تيئي و) مصاعو ورمعو بأ وريثك نا أرق (تبثيو ءاشيام هللا وحمب) 4 ةيناثلا ةل كا

 ففخ نم ةجحو « تييثتلا نم ءابلا ديدشتو ءاثلا حتتفب نوقابلاو ٠ تبثي تبثأ نم ءابلا ةفيفخ ءاثلا

 نإ نكست ٠  ةكش ىلا فعلا لاسلاو ليتل نيدفتلا قالو, تيغتلا ال تايثالا وحلا دض. نأ

 (اوتبثق) هلوقو (اتيبثتدشأو) هلوقب جتحا ددش نمو . هتلباةمىف نوكيام

 هلوقو . هرثأ بهذأ اذا ًاوح هوحمب هاحم : لاقي  ةباتكلا رثأ باهذ وحلا (ةئلاثلا ةلأسملا ١

 وهو : ىناثلا ةيدعت نع لوألا لعفلل ةيدعتب ىنغتسا هنأ الإ هتبثيو دارأ : نويوحنلا لاق (تبشو)

 (تاظفاحلاو مهجورف نيظفاحلاو) ىلاعت هلوقك

 : نالوق ةبآلا هذه ىف (ةعبارلا ةلأسملاإ)

 قزرلا نم وحمب هللانإ : اولاق . ظفللارهاظ هيضتقي اي ءىش لكى ةماع اهنإ «لوأآلا لوقلا))



 تب هامان ءاشيام هللا اوحمب 5 ىلاعت هلوق

 3 له ةلمجانو و( هب رذو اجاوزأمل انلعجو كلبق نم داس اذا دقلو) هل وب هنع لاعت

 هيلع ناملسل ناكدقف « ةيبشلا هذهنع أباوج نوكي نأحلصيو . ةمدقتملا ةببشلانغ ًاباوج نوكي نأ

 . ةأرما ةئام دوادلو . ةيرس ةثاعبسو ةريهم ةأرما ةئاهثلث مالسلا

 تازجعملا حرم هنم انبلط ءىثىأ ناكل هللادنعنم الوسر ناكول اولاق (ةعبارلا ةيبشلاوإل

 ناكامو) هل وَ هنعدتلا'تاجاف لوسرب سيل هنأ انيلع كلذكم آلانكي ملاملو فقوتي لو هبأ

 قو 8 ةلعلاو رذعلا ةلازإف ةيفاك ةدحاولا ةزجعملا نأ : هرب رقت و (هللا نذاب الإ ةبأب 3 نأ كوشال

 ءاش نإو اهرهظأ ءاش نإ ىلاعت هللا ةّئيشم ىلإ ضوفم وهف اهللع دئازلا امأف « ةنيبلاو ةجحلا راهظإ

 . كلذ ىف هيلع دحاأل ضارتعا الو اهرهظي م

 . هموقلو هل ةرصنلا روهظو باذعلا لوزنب مهفوخي ناكمالسلا هيلع هنأ (ةسماخلا ةهمشلاإل

 , هتوبن ىف نعطلا ىلع اهب اوجتحا رومآلا كلت اودهاشي ملالف رخأتي ناك دوعوملا كلذ نإ مث

 : ةيذك رهاظ امل اقداض اين ناكول + اوفو

 معنا ووك مرافكتلا عك باكل لور )د. ناك نجا لكل هش كا

 نيعم تقو ثداح لكلو . ةصوضخم ةندعم تاقوأ ف املوصح هللا ىصق' ءاملوأآلل راو

 لديال ديعاوملا كلت رخأتف ثداحلا كلذ ثدحبال تقولا كلذ روضح لبقف (باتك لجأ لكلو)

 . ايذاك هنوك ىلع

 ىلاعتهللا صن ىلا ماكحالاخسن امل اقحم ةلاسرلا ىوعد ىف ناكول : اولاق ( ةسداسلا ةهيشلا ١

 «ةلَشلا تنيرحت وح اهفرحو اهحسن هنكل «( لجالا و ةاو ولا رع ةفدنلا عئارشلا ىف امتورث ىلع

 ةح اين نوكيال نأ بجوف « ليجنالاو ةاروتلا ماكحأ رثك أ خسنو

 نكميو (باتكلا مأ هدنعو تش و ءانشلام هّللأ اوحمب) هلو هنع ىلاعتو هناحبس هللأ ا

 ىلاعت هنأ دهاشن انال كلذو ؛ باوجلا اذهريرقتل ةمدقملاك (باتك لجأ لكل) هلوق نوكي نأ اضيأ

 قرشو هلي 5 ةصوصخ هدم ةيقب مْ ةفطنلا نم ةرطق نم ةرطفلا م ةقلخلا بيسي اناومح قلخي

 ضب ىف حلا عرشي نأ عنتمب فيكف ايناث تيمي مث ءالوأ ىحي نأ عنتمب ملاملف هضاخبأو ةءاوخأ

 هنإ مث « هان ركذام (باتك لجأ لكا) هلوق نم دارملا ناكف تاقوألا رئاس ىف هخسني مْ , تاقوالا

 كدجور هنأ ىنعملاو (باتكلا مأ ددنعو تبشو ءاشلام هللأ او>) لاو ةمدهملا كل: ررق كلا ىلاعت

 نأ دع ال كلذكف ؛ ىرخأ رقفيو ةرات ىنغيو « ىرخأ تيميو ةران ىحيو « ىرخأ مدعيو ةرات

 هتضنقاامبسحبوأ ةئسلا لهأ دنع ةيحلالا ةثيشملا هتضتقاام بسحب ىرخأ هخسني مثةرات كحلا عرشي



 ةالا«كلبق نم السر انلسرأ دلو ىلاعت هلوق 1

 مو سس ه2 6س

 طال

 : تلي هايم 4 هللا اوحي 0 ٌباَتكلجَأ لكل هلا نذاب الإ ةب ابقي نأ
 هر هرب ]أ --_-

 6 00 ه-ذ

 ««'ة) تاتتكاتلا| ها 9 0

 . ثدحم وهف كلذك ناكام لكو ؛ ةفصلا هذه هفصوو كلذك هلعج ىلاعت هلل نال ؛ايبرع امكح ناك

 قديح "تاراصاللاو فورمحلا نم! نكرملا لأ لع ةلاد هلوجولا هذه لك ,نأ ا

 . ملعأ هللاو هيف عازنالو
 مهتعباتم ىلع ىلاعت هللا هدعوتف هئابآ ةلم ىلإ هنوعدي اوناكنيكر شملانأ ىور (ةعبارلا ةلأسملا))

 ىنلا عم باطخلا : سابع نبا لاف . اهنع هللا هلوح نأ دعب مهتلبق ىلإ لصي نأ لثم بهاذملا كلت ىف

 قحب مايقلا ىلعمالسلا هيلع لوسرلا ثح هنم ضرغلا لب : ليقو « هتمأ دارملا 0 م

 ةلزنم عفرأ وه نم نآل « نيفلكملا عيمج ريذحت اضيأ كل نمضتو ءاهفالخ نم هريذحتو ةلاسرلا

 . ىلوأو كلذب قحأ مهف ريذحتلا اذه رذح اذإ

 نان نأ لير ناك اهو ردو اجار مهل انلعجو كلبق نم السر انلس رأ دقلو ل ىلاعت هلوق

 ( باتكلا مأ هدنعو تبثيو ءاشيام هللا اودي باتك لجأ لكل هللا نذأب الإ ةبآب

 . هتوبن لاظيإ ىف تاينعلا نم اعاونأ نوزركذي !وناك موقلا نأ ملعا

 ةهيشلا هذهو (قاوسألا ىف ىثميو ماعطلا لكأي لوسرلا اذه لام) مه وق (ىلوآلا ةهبشلافإ)
 . رشا رو لات هللا اه 5 ذراعا

 كيلا ينج نون رك نإو ديال قا ا ىلإ هان هلسزتاكنلا لوفترلا : موق ( ةيناثلا ةيبشلاو ١

 (كلم هيلع لزنأ الول) هلوقو (ةكتالملاب انيتأتام 7 7 ىف مهنع هللا 0 3

 ىنعي (ةيرذو اجاوزأ مهل انلعجو كلبق نمالسر انلسرأ دقلو) هلوقب انهه هنع ىلاعت هللا باجأف

 مهقح ىف كلذ زاج اذاف ةكمئالملا سنج نمال رشبلا سنج نم اوناكهلبق اوناكن يذلا ءايبنالا نإ

 . هقح ىف هلثم أضيأ زوي ال ملف
 الوسرناك ول : اولاقو تاجوزلا ةرثكب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوباع 4 ةثلاثلا ةهشلا ل

 هللا تاج اق سولار كسلا لغتم ن2 كرش ناك لير ءاسنلا لعاب التسلل قاكاشل- هللا دنع :ىذ



 ل ةيآلا «ايبرع انكح هانلزنأ كلذكود ىلاعت هلوق

 سوه2 2 م

 لعْلا نم كءاسام دس 5 ءاوهأ تبا نألو بيع كح هان“ أ كد
2086 

 الو ل للا نمَكللام
 -و 02

 اذهو (هب كرش رشأ الو) هوق : اهسماخو . ضحخلا ربجلاب لوقا 00 ١ فيلكتلا ةأقن 0 لطب

 ادوبعم تبثأ نم لك لوق لاطبا هيف لخديو . ةيلكلاب دادضالاو دادنالاو ءاكرشلا ىف ىلع لدي

 مانصاللا وأ بك اوكخلا وأ رمقلا وأ شمشلا وه دوبعملا كلذ نإ : لاق ءاوس :' لات: هللا وش
 هلوةبام ىلع هملظلاو رونلا وأ سوجملا هلوةيام لع نمرهاو نادزي وأ ةيولعلا حاورألاو ناثوألاو

 كلذكف تادابعلا هذب-نايتالا هيلع بجوام هنأ هنمدارلاو (اوعدأ هيلا) هلوق : اهسداسو . ةيونتلا

 وهو (بام هيلإو) هلوق : اهعباسو . هتوبن ىلا ةراشا وهو ىلاعت هللا ةيدوبع ىلإ ةوعدلا هيلع بحي

 اماع فقوو ةليلقلا ظافلألا هذه ىف ناسنالا لمأت اذاف ةمايقلاو ثعبلاو رشنلاو رشحلا ىلإ«ةازاشا

 . نيدلا ىف ةربتعملا بلاطملا عيمج ىلع ةيوتحم اهنأ فرع

 نم كلام ملعلا نم كءاجام دعب مءاوهأ تعبتا نّبلو ايبرع اكح هانلزنأ كلذكو ) ىلاعت هلوق

 4« قاو الو ىلو نم هللا

 لئاسم هيفو

 ىأ « ءايبناآلا نم مدقت نم ىلإ لزنأ امب ايبرع امكح هلازنإ هبش ىلاعت هنأ 4 (ىوآلا ةلأسملا)

 دوعت (هانلزنأ) هلوقو ةيانكلاو . نآرقلا كيلع 'ةلزنأ كلذك « مهناسلب ءايبناألا ىلع بتكلا انلزنأا5

 : نآرقلا عي (كيلا 01 امب نو>رفي) هلوقىف «ام» ىلإ

 ناسلب ةمجرتم ةيبرع ةمكح : لوألا : هوجو هيف (ايبرع ايكح هانلزنأ) هلوق 4 يناثلا ةلأسملا)

 ناك املف « نآرقلاب الإ نكميال مكحلاف . فيلاكتلا ماسقأ عيمج لع لمتشم نآرقلا : ىناثلا . برعلا

 نيفاكملا عيمج ىلع مكح ىلاعت هنأ : ثلاثلا . ةغلاملا ليبس ىلع مكحلا سفن لعج مكحلل اييس نآرقلا

 . مك> هلعج هلوبق بوجوب قاخلا ىلع مكح الف هب لمعلاو نآرقلا لوبقب

 . ايبرع امكح هنوك لاح هانازنأ : ىنعلاو « لاحلا ىلع بصن (ايبرع اكح) هلوق نأ ملعاو

 ىلاعت هنأ : لوألا : هوجو نم نآرقلا تودح ىلع ةلاد ةيآلا : ةلزتعملا تلاق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىذلا وه ىبرعلاو ايبرع هنوكب هفصو هنأ : ىناثلا .٠ ثدحلاب الإ قيليال كلذو الزنم هنوكب هفصو
 امنا هنأ ىلع ةلاد ةبآلانأ : ثلاثلا . امدحم ناكك ذك ناك امو مهحالطصاو برعلا عضوب لصح



 ةيآلا هللا دبعأ ن نأ ترمأ اها لق» ىلاعت هلوق ١

 لو ار ر رذ نارقلا لهأ نأ كارلا ون ارقلا هنأ : لوألا نراك دارملاف نأ لعا

 تاعانجا بازحالانمو صصقلاو ماكحالاو ثعبلاو ةوينلاو لدعلاو ديحوتلا عاونأ نم دم ىلع

 . ةداتقو نسحلا كوذ رهو هصعن نكس نم رامكتلا رتاسإو ىراشتلاو يلا لم

 . نآرقلا لك نوركني تاوحالا : .ليق ناف

 هترذقو هبلعتا.ث ]و ىلاعت هللا تايثإ هيف درو هنال « نآرقلافاملك نوركتي ال بازحالا : انلق

 هناك كلا هده رك نورك | راك ان تازع الا تانيا ند ضاهر هك

 : نالوق ةيالا قف ريدقتلا اذهىلعو . ليجنالاو ةاروتااباتكلاب دارملا نأ ىناثلا لوقلا و

 لهأنم مسو هيلع هللا يصل وسرلاب اونمآ نيذلامه . باتكلا مهانينآ نيذلا : سابعنبا لاق : لوألا

 نوعبرأ الجر نونامت مهو ىراصنلا نم ٍلسأ نهو امهءاحصأو بعكو مالس نب هللا دبعك باتتكلا

 هوقدصو هباونمآ مهنّآل « نآرةلاباوحرفو . ةشبحلا ضر أبن وثالث نانثاو . نهلاب ةينامث و . نارجنب

 كل لا لإ 0 ] ج را] شهر: ةسافلا لاق 5 د1 راس كاكلا زقأ هما تا رخلاو

 ةدّئافلا ترهظهجولا اذه ىلع هانلمح اذإ امأ ؛ نآر قلاب نو>رفي مهناف نآرقلا ىنوأ نم نأ ىف ةهيشال

 دئاوفلاو ةريثكلا مولعلا نمهيف اوأر امل هب مهحرف دادزينآرقلا اوتوأ نيذلا نإ : لاقي نأ نكميو

 اوطعأ دوهيلاباتكلا مهانيتآ نيذلاو : ىناثلاو . هب مهحرف ىلاعت هللا ىح ببسلا اذهلف  ةميظعلا

 نمو . مهعماملقدصم هنأل ؛ نآرقلا اذهىف لزنأ امبزو>رفي 0 0

 نآل . حصيال اذهو : ا دما لود وهو هضخب ركش نم رافكشلا ناب نم كارلا

 هيلا لزنأ ام لكب نوحرفيال مهنأ مولعمو ؛ هيلا لزنأ ام عيمج معي (كيلا لاا نر مر هوت

 لكلا ىتظفل لاخدا زاوج ليلدب مومعلا ديفيال (كيلإ لزنأ 5 هلوق نإ لاقيف باحي نأ نكميو
 ظفل لاخدإو اريركت هيلع لكلا ظفل لاخدا ناكل مومعلل ءام» ةملك تناكولو « هيلع ضعبلاو

 داعملاو أدبملا ةفرعم ىف هيلا ءرملا جاتحي ام لك عمج اذه نيب امل ىلاعت هنإ مث . اصقن هيلع ضعبلا

 اذه (تام هيلإو:اوغدأ هللا ةبإ كرشأ هز هللا ديعأ نأ ترمأ اميإ لق) لاقف هنم ةليلق ظافلأ ىف

 ترمأ امى هاّتعمو ربطخلااءانمإ» ةملكنأ : اطوأ :.دئاوف هيفو ٠ هب فيلكتلاد رواه لكل عماج مالكلا

 ةدابعلا نأ : اهيناثو .كلذدرال] ىبت الو رمأ الو تنياكتال هنأ ىلع لدي !كلذو ءىلاعت هللا ةداعبالإ

 دعب الإ نكمت ال ىلاعت هللا ةدابع نأ : 0 كلذب فاكم ءرملا نأ ىلع لدي كلذو « يظعتلا ةياغ

 ةقررعم ىف لال دتسالاو تلا اكلكما زا نأ لع لدياذبف : !لئلذلاباللإ هتقارعمل] ليبسالوهفنر

 وهو « ةبجاو هللا ةدابع نأ :اهعبارو . هيلع ليحتديو زوجبو بجبامو ؛ ل



 هب ةيآلا «باتكلا مانيت ! نيذلاو» لاح هلوق

 مس © رس اس ]لا 57 212-2-

 نم باز الا نمو كيل لن اجب َنوَحَرف باتكلا مهانيت ا نيذلاو

 ن0 همة -6-000 03 مر لت ه7

 او 1 تك ترم اَممِإ لق هضعب 8
 ه-_- 2-2 ه- ه-

 2 هام

 ((_30 بام و

 . رامنالا اهتحت نم ىرجت : اهلوأ : ثالث تافصب ةنجلا فصو ىلاعت هنأ ملعا «ةيناثلا ةلأسملا))

 ةرخآلا تانجامأ . اهعفانمو اهرمث و اهقرو مودياال ايندلا تانجنأ : ىنعملاو .مئادابلكأ نأ : اهيناثو

 الو سمثالو دربال ورح كانهسيل هنأدارملاو « ًاضيأ مثاداهلظنأ :اهئثلاث و . ةعطقنم ريغ ةمئاداهرامف

 تاقصلاهذم.ةنجلا فص وال ىلاعت هنإ مث (اريرهمزالوأسمش اف نوريال) ىلاعتهلوق هريظنوةءلظال ورق

 انلا نيرفاكلا ةبقاعو « ةنجلا ىه ىوقتلا لهأ ةبقاع ىنعي اونا نيذلا مع كلذ نأ نيب ةثالثلا

 . ماودلا ةفصب ةفوصوه بئاوشلا نع ةصلاخ عفانم نيقثملا باوث نأ ةيآلا هذه نم مالكلا لصاحو

 : ثالث لئاسم هيف (مئاد ابلكأ) هلوق نأ لعاو

 . هعابتأو مهج نع ىكح اي ىنفتال ةنجلا لكأ نأ ىلع لدي هنأ (ىلوآلا ةلأسملا)

 هلوقي اك ٠ ماد نوكس ىلا ىبتنت ال ةنجلا لهأ تاكرح نأ ىلع لدي هنأ (ةيناثلا ةلأسملاإ)
 . هعابتأو ليذهلا وبأ

 ةقواخع ناكول اهناأل ؛ دعب قاختمل ةنجلا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه : ىضاقلا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 نكل (هبجوالإ كلاه ءىث لكو . ناف اهيلع نم لك) ىلاعت هلوقل ابلكأ عطقني نأو ىنفت نأ بجول

 نأركستت الف : لاق مث . ةقولخم ةنجلا نوكنت ال نأ بجوف (مئاد ابلكأ) ىلاعت هلوقل ابلكأ عطقنيال

 مهريغو ءادهشلاو ءايينألا نم ارحدعي نمو ةكئالملا اهب عتمتي ة ريثك تانج تاومسلاىف نالا لصحن

 . ةداعالادعي قلخت امنا ةصاخ دللا ةنج نأ هيلا بهذن ىذلا نأالإ « كلذ ىف ىورام ىلع

 ىرخألاو (هبجوالإ كلاه ءىثلك) هلوق : امهدحأ : نيتيآ نم بكرم مهليلد نأ : باوجلاو

 صصخن نحنف مهليلد طقس نيمومعلا نيذه دحأ ىف صيصختلا انلخدأ !ذاف (ابلظو ماد ابلكأ) هلوق

 تااويسلا 2 ةنجو) ىلاعت هلوقوهو « ةقولخم ةنجلا نأىلع ةلادلا لئالدلاب نيمومعلانيذه دحأ

 (نيقتملل تدعأ ضرالاو

 هضعب ركشي نم بازحالا نمو كيلا لزنأ امب نو>رفي باتكلا ممانيتآ نيذلاو) ىلاعت هلوق

 «بآم هيلإو اوعدأ هبلا هب كرشأ الو هللا دبعأ نأ ترمأ امنإ لق



 ةنآلا « نوقتملا دعو ىتلا ةنجلا لثم» ىلاعت هلوق هر

 دك ب ديد د ل ا ا
 اهلظو ماد اي الا لا دو لا هلا

 شايب ص رس | 2 هةر هموت سد نت سورا عام

 «عم» راثلا نيرفاكلا ىقعو أاوقتا نيذلا ىقع كلت

 ؟ ال مأ كلذ ىف ضارماللاو بئاصملا لخدي لهو «ةناهالاو : مذلاو « نءللاو «لاتقلاو « لتقلابف

 دحأ لك نآل ءاباقع نوكتال اهنإ : مهضعب لاقو هيف لخدت اهنإ : مهضعب لاق « هيف اوفلتخا

 : لوقلا اذه ىلع دارملاف ٠ كلذ بحب ملاباقع ناك ولو « اهيلع ربصلاب رومأم هناف ةبيصم هب تلزن

 هنال (قشأ ةرخآلا باذعلو) لاق انمنإو.« نعللاو : لاومأألا مانتغاو :ىئسلاو « لتقلا ةيآلا نم

 أ كتل ترش لا كا راللا تكا كيدي نقش نإ ور, ةدقلاو ةؤقلا بيدي تقش نإ ذأ
 هلوقب نيب 0 , عاطقنالا مدعو ماودلا ببسب تْئش نإو « ةحارلا تابجوم نم ءىث اهب طلتخمال
 .رثك أ : ىدحاولا لاق . هللا باذع نم مهب لزنام مهيقيال ًادحأ نأ ىأ (قاو نم هللا نم مهل امو)

 (داهنمهلافهللالاضينمو) هلوق فكلذكو (قاو) هلوقىف ءاي تابئإ ريغنمفاقلا ىلع اوفقو ءارقلا

 ءايلا فذحتف «قاوو . لاوو . داهاذه : لصولاف لوقت كناآل هجولاوهو (لاو) هلوقف كلذكو

 تفذحنا تناكءايلاو ءرجلاو عفرلاىف فقولاىف نيونتلا فذحن!تفقواذاف :نيونتلاعمامئاقتلاوامن وكس

 فقت ىتلا تاكرحلا رئاس فذحت ام اهفذحتف لعاف ريغ ىف ةرسك ىه ىتلا ةكرحلا فقولا فداصيف

 460 . اورو لاوو . ىداه ىف ءانلإب تقي ريتك نيا تاكو! اقاوو,.1لاو رز... داق اريصق ارلع

 . ءايلاب نوفقيف ىعاد اذه : لوقي برعلانم هب قث وي نم ضعب نأ هيوبيس ىكحام

 ىقع كلت اهلظو مئاد اهلكأ اعلا ان نم ىرخحت' ناودتللا دعو ىلا هكا لثم إل ىلاعت هلوق

 (رانلا نيرفاكلا ىقعو اوقةتانيذلا

 : لئاسمش الا فو

 ركذب هعبتأ « ةرخآلاو ايندلا ىف رافكلا باذع ركذ امل ىلاعت هنأ ٍلعا «ىلوألا ةلأسملا)

 هربخو أدتبم (ةنجلا لثم) هيوبيس لاق : لوألا : لاوقأ (ةنجلا لثم) هلوق ىفو نيقتملا باوث

 اهتفص نم ةنج ةنجلا لثم : جاجزلا لاق : ىناثلاو . ةنجلا لثم ككيلع انصصق امف : ريدقتلاو فوذحم

 . مسا ديز ةفص لوقت ا رت نم رج ةرعبو ادتم نجلا له : ةكلاثلاو . اذكو اذك

 نوقتملادعو ىتلا ةنجلا لثم) لاق هن اكةداعلا نع جراخلا هنآل (ماد اهلكأ) هلوق وه ربخلا : عبارلاو

 . مئاد اهلكأ هذه نأ الإ مكتانج لاح نم نوملعت اي (رامنالا اهتحت نم ىرحت



 ةأ/ ةيآلا «داه نم هلافف هلا لاضي نموؤرلاعت هلوف

 .لاؤسلا لازدقفهللا وه ناك نإو  لسلستلامزل رخآ اناطيش ناك نإ ناطيشلا كلذ باق ُْق نول

 لصحب ال ىعادلا حيجرت نأ ىلعانللد دق انأ : ثلاثلاو ؛ هللا الإ اهيلعردةيالبولقلا : لاقي نأ ىتاثلاو

 . لعفلا بحجب هلوصح دنعو ىلاعت هللانم الإ

 داصلا مضي (اودصو) نانكلاو هركو مصاع أرق هنأ ٍلعاف «ليبسلا نع اودص ورإل هلوق امأ

 هللانأ ةنسلا لهأدنعو ؛ ,هريغ ,هدصر افكلا نأ ىنعمبهلعاف مسي ملام ىلع (ليبسلانع اودصو) محىفو

 بجعم الف : 00 مهضعبو مهسفنأ ل يقو ٠ ناطيشلا ليق : ناهجو هيف ةلزتعمللو . مدص

 نأ ىنمي نيتروسلا ىف داصلا حتفب اودصو «٠ فوقابلاو ملم ىنأ لوق وهو هريغ ةق نكي منو

 ةجحو . دعتمو 0 وهو « مهريغ اوفرص : ليقو اوضرعأ ىأ « هللا ليبسنع اودص رافكلا
 اورفك نيذلا) هلوق ةيناثلا ةءارقلاةجحو « لوعفملل لعفلا ءانبنم اهلبق امل اهتلكاشم َلوأآألا.ةءارقلا

 (هللا ليبس نع أودصو

 اطيوأ : هرخو نع دال ثنبلا | نكس ناك أ نأ لعا 4داهنم هل اهف هللا للضي نمو ل لاق 5

 اودصو) هلوق : اهيناثو . هللاوه نيزملا كلذ نأ ليلدلاب انيبدقو (مهركم اورفك نيذلل نيز لب) هلوق

 هل اف هللا لاضي نمو) هلوق :اهثلاثو . هللا وه داصلا كلذ نأ انيب دقو , داصلا مضب ١ (ليبسلا نع

 : اهعبارو . هللا الإ سيل داصلا كلذو نيزملا كلذ نأب حيرصتو دوصقملا ىف حيرص وهو (داه نم
 باقع ىف نوعقيس مي:أ مهنع ربخأ (قشأ ةرخآلا باذعلو ايندلا ةايحلا ىف باذع مل) ىلاعت هلوق

 هنم ناميالا رودص عنتما ؛ ربلا اذهىف ريغتلا عوقو عنتما اذإو . ريغتلا عنتمم هللارابخإو ةرخآلا

 باوثنع ىأ (هللا للضي نم) ىضاقلا لاق ؛ ًارارم باتكلا اذه ىف اهانصخل دق هوجولا هذه لكو

 غاز نف ةصاخ ةعاطلاب الإ لاني ال باوثلا نأ كلذب ”ىنم (داه نم هل افف) هلوقو هرفكل ةنجلا

 هللضينه دارملا ليقو ء الاض هاممو لاض هنأب ىكح نم كلذب دارملا : ليقو ؛ اليبس اهيلا دحب مل اهنع

 ىوقأ لوآلا هجولاو لاق مث ,كلذك هدحب نأب نامبالا نع هللا

 ايندلا ىف ,هرفكو مهناميإ حرش ىف عقو امنإ مالكلا نآل . ادج فيعض لوألا هجولا نأ ملعاو

 بهفاضيأو ؛ ديعب روكذملا ريغ ىلا روكذملا نع مالكلا فرصف ةتبلا ةنجلا ىلا مهباهذركذ رحب لو

 دوصقملا [صح دف هلل نواخديال مهنأ ربخأ اكل اعت هلأ الإ ةهوركاذ م« ماللانأ ىلع دعاسن انأ

 . عوقولا عنتمت لاحم هربخيو هللا مولعم فالخ نآل

 نيبو ءايندلا باذع نيب رحل عمج هنأ نيب ةروكذملا رومألا كلتب مهنع ربخأ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 ايتدلا تاذع ام : ةرخآلا'ق الوااندلا قال هنع مهل عفادال هنأ و قشأ ره ىلا ةوحالا ت1

 -1١9« رن »/ 



 ل1 كرشك ا سفن لك ىلع ملأق وه ن فد ىلاعت هلوق 2

 0 نار لاح ةلاود فكس كنا رذفا !اةنكهر رهو عفتنال 1 مان 500

 هلوق هريظنو , عفنت الو رضتال ىلا مناك هك تبسك امب سفن لك ىلع مئاق وه نفأ : ريدقتلاو

 هلوق ىف رمضم هنآل هباوج ءاج امو (هبر نم رون ىلع وهف مالسالل هردص هللا حرش نفأ) ىلاعت

 عقيام ردقي نأ زو< : فاشكلا بحاص لاق « انبه اذكف (هللا ركذ نم مهمولق ةيساقلل ليوف)

 هودجمي لو هودحوي مل ةفصلاهذمم وه نفأ : ريدقتلاو (اواعجو) هلوقهيلع فطعي وأ « أدتبملل ًاربخ

 , ءاكرش هلأ ولعج و

 (اواعجو) هلوق ىفواولا لعجب : لاف دقعلا ل بحاصديسلا هركذىذلاوهو «ىناثلا هجولا إل

 نيدقتلاو « لاخلا نم اجراقيام ناكمال ةررقم ةلةجهعم أدتملا نوكي ًاريخ ًادتسلل رمضنؤو لاخلا واو

 رهاظلا مهقأ مث « ءاكرش هل اولعج مهنأ لاحلاو . دوجوم (تبسك امب سفن لك ىلع مئاق وه نفأ)

 مهينغي و سانلا ىطعي داوج : لوقت امياذهو ام احرصتو ةيملالل ًاريرقت رمضملاماقم (هلل) هلوقوهو
 . ىلثم مرحتو دوجوم

 ساألا ىفكلذ لاقي امنإو (مهومس لق) لاقفجاجحلا ىف داز ةجحلا هذه ررق امل ىلاعت هنأ معاو

 . تش نإ همس : لاقي كلذ دنعف « 0 ندع ور ةحتسملا

 : لاقىلاعت هن أكف « لعفاف امسا هل عضت نأ تيم نإ كيكل و0 ديو ريب نأ نم نع هنأ نع

 ةراقحلا ىف اهناف هيث ومست : موأمس الا اذهب مثومتيعس ءار: 0 ديدبملا ليبس ىلع ةملالاب مثوع

 (ضرآلاىف ملعيال امب هنوئبنت مأ) لاقفجاجحلا ىف داز مث « اهيلا لقاعلا تفنلي نأ قحتستال ثيح

 0 ضراألا صخ اميإو  هملءيال وهو 2 رمأب هودلعتو هوربخن نأ ىلع نوردقتأ : دارملاو

 نمرهاظب مأ) اهريغفال ضرألا ف ءاكرش هلأ اوعدامهناأل ؛ ةتبلا كيرشنكيمل نإو ءاهنع كيرعتلا

 ىلاعتهنإ مث (مههاوفأ موق كلذ) ىلاعت هل وقك وهو هل ةقيقحال لوقرابظاب نوهومت ىنعي (لوقلا

 (مهركما ورفك نيذلل نيز لب) هيلع مهام ريقحتلا هجو ىلع لاقف مهتقيرط ءوس جاجحلا اذه دعب نيب

 ىلاعت هناأل كلذو ؛ مهركم مهل نيز هيف انك ام ركذ عد : لوقي هل اك انهه ( لبر نقر: ىدحارلا لاق

 مهر فكم ل نيز هنآأل , هيف ةدئافال هناف ليلدلاركذعد : لوقي هن اكف موق داسف ىلع لئالدلا ر كذا

 لال كلذ رت ذ اعز لاك هلأ ف ةبشال :'ىضاقلا لاق _ لئالدلا ةله كذب نوعشتي ذاق مهركمو

 نيطايش امإ نوكي نأو دباللب ؛ هللاوهنيزلا كلذ نوكي نأ عنتما كلذكن اك اذاو . هب مهمذي نأ

 . نجلا نيطاش امإوسنالا

 سالو نا دا د ناكل هنأ : لواألا : رج وأ فقع ليوأتلا اذه نأ معاو



 010 ةيالا «كلبق نم لسرب ”ىروتسأ دقلو» ىلاعت هلوق
 اسس سار ساس ع سرقت هسا

 كارب 8-3-5 ول م سفن لك ىلع ماوه نَفأ 20 باّقع َناَك
5-2 

 م 2 هاا

 0 5 ب لوقا نم رهاظب مأ ضرألا ىف عال 17 : هوتيل مأ مهوعت
 0-0 ه--

 م يس ات ل 2-2

 قفرفرفت دا نم هلق هللا ل ااضي نمو ليبسلا نع اودصو مهركحم ا ورفك

 ' ًٍؤوو 0-7 2 ترص و 2:

 ىغ» قاو نم هل 7 ٠ مهام وَقَعَ هرخألا 0 و ايندلا ةايحلا ىف باَدَعمم
2 00-0 22 

 ملعيال امب هنؤينت مأ مهومس لق ءاكرش هلل اولعجو تبسك امب سفن لك ىلع مئاق وه نفأ باقع

 هللا لاضي نمو ليبسلا نع اودصو مثركم اورفك نيذلل نبز لب لولا نم رهاظب مأ ضرألا ىف

 4« قاو نم هللأ نم ردا 9 5 ةرخآلا باذعلو ايندلا ةايحلا َْق ناذع مف داه نم هل ف

 ءازبتسالا ليش لع لسو 1 هللا لص لوسرلا نم تازجعما رئاس اوبلط امل موقلا نأ ملعا
 هللاف تاملكلا كلت نم ىذأتي ناكو لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع قشي كلذ ناكو ةيرخسلاو

 سا ءايبناللا رئاس ماوقأ نإ هل لاقف هموق ةهافس ىلع هل اريبصتو هل ةيلست ةيآلا هذه لزنأ ىلاعت

 مهتذخأ مث ةيوقعلا ريخأتب ةدملا ممل تلطأىأ (اورفكن يذلا تيلمأف) كب نوئربتسي كموقنأ اك مهب

 نأو لاهمالا ءالمالاو نيمدقتملا كتاوأ نم تمقتتا م رافكلا ءالؤه نم مقتنأس ىنأ لعاو
 نع باوجو ممل ديعو اذهو . ىعرملا ىف اهل ىلمي ةميهبلاك نمأو ضفخ ىف نامزلا نم ةدم 1

 ىلع دروأ ىلاعت هنإ مث « ءازهتسالا ليبس ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تابآالا مهحارتقا

 ىلع ملاق وه نفأ) لاقف مطوقع ن م ابيجعت و مهل اخييوت نوكيامو جاج اجل ىرع ىرعات كرف

 تايئزجلا نمتام 6 < ماع تانكمملا لك ىلعرداقىلاعت هنأ : ىنعملاو (تبسك امب سفن لك

 نم اهلاطم ليصحت ىلع 0 وشال رج عيمجي املاع ناك كلذك ناك اذاو تايلكلاو

 ىلع اهيلا باقعلا لاصيإو : تاعاطلا لك ىلع اهيلا باوثلا لاصيإ نمو راضملا عفدو عفانملا ليصحت
 هناحبس قملا الإ كاذامو (تبسك ام سفن لك ىلع مئاق) هلوق نم دارملا وه اذهو . ىصاعملا لك

 (طسقلاب امئاق) ىلاعت هلوق هريظنو
 : هوجو ىلع هيف اوفلتخاو . باوج نم مالكلا اذهل .دبال هنأ ملعاو

 ؟ ةفصلا هذبب سيل نك (تبسك امب سفن لك ىلع مئاق وه نفأ) ريدقتلا (لوالا هجولار)



 0 نم لسر ىرسادقلو» نا دوق ه5

 سو سر 1 همعوةؤءم م ه- ه6 1 ا

 ف -_ مهتدخ مش ا ك نيدلل تيلمأ َكابقنم لسرب ا ادق

 لد ككل 2ك ل فاو ملا ١ طل لانفا لع ةياذغلا تراي ةراتر ' :النالا كنس لع
 ايئاش نوكي الف نيناجناو لافطألا ةيادهءاشام هناأل سانلاعيمج ةياده ءاشام ىلاعتهنإ لوقي و ؛ رهاظلا

 . ًارارم قبس دق ةلأسملا هذه ىف مالكلاو . سانلا عيمج ةيادحل

 ( مهرادنم ابيرق لحن وأ ةعراق اوعنص أ: مهيصت اورف كحنرذلا لازيال و ىلاعت هلوق امأ

 : ناتل اسم هيفف

 : نالوق هيف (اورفك نيذلا) هلوق «ىلوألا ةلأسملا)

 رافكلا ضعبا تعقو ىتلا ةديدمثلا عّئاقولا نال رافكسلا عيمج هب دارأ : لبق 4 لوألا لوقااإل

 ةعامج مهو رافكلا ضعب دارأ : ليقو ٠ لكلا بلق ق مغلا لوصح بجوأ ىسلاو لتقلا نم

 . نيعملا عمجا كلذ وهو قباسلا دوهعملل رافكلا ظفل ىف ماللاو فل لا نو

 نم اوعنص امب مهيصت اورفك نيذلا لازب الو : لوآلا : نابجو ةيآلا ىف (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 بئاصملاوايالللا فونص نمتق و لك ىف مه هللا ل<امب مبعرقت ةيهاد ةعراق مهل امعأ هدر مرا

 مهلا رباطتيو نوب رطضيو نوعزفيف « مهنم ابيرق ةعراقلا لحت وأ ؛ مهاومأو مدالوأو مهسوفن ىف

 . ةمايقلا وأ مهتوم وهو هللا دعو ىتأي ىتح اهرورشش ملا ىدعتيو اهرارش

 نمولسو هيلع هللا ىلصهللا لوسرب اوعنص ام مهييصت ةكم رافك لازي الو (قاثلا لوقلاوإل

 لوحريغتف ايارسلاثعبي لازيال ناك سو هيلع هللا لص هللالوسر ناآآل «ةعراق تيذكتلاو ةوادعلا

 ةيبيدحلاب لح اك كشيحي مهراد نم ابيرق دمعاي تنألحتوأ ١ مهشاوه بيصتو مهنم فطتختو ةكم

 . كلذ هدعو دق هللا ناكو  ةكم حتف وهو هللا دعو ىنأي ىت>

 ةلازإو ٍلسو هيلعهللا ىلص لوسرلا باق ةيوقت هنم ضرغلاو «داعيملا فاختال هللا نإ إب لاق 5

 هذهو « هداعيم ىملاعت هللا لع فلل از وج نملوقنالطب ىلع لدي اذهو : ىضاقلا لاق . هنع نزلا

 هموهعب ذإ « ببسلا صوصخ ال ظفللا مومعب ةربعلا نأالإرافكسلا قح ىف ةدراو تناك نإو ةيآلا

 . قاسفلاق- ىف درو ديعولك لوانتي

 صصخن :انكلو« فلخلاب لوقنال نحنو « ريغ موهعلا صيصخت و ريغ فلخلا نأ": انبا هاك

 وفعلا ىلع ةلادلا تايآآلاب دبعولا تامومع

 ناك فيكحف .مهتذخأ مث اورفك نيذلل تيلمأف كلبق نم لسرب ءىزوتسا دقلوإ) ىلاعت هلوق



 ع الا اوما نيذلا سايب لفأد ىلاعت هلوق

 مطأسنل نارا ع ال -أ ١ ا ارام :أ ابق

 نر هات تابلف ناماسل ةرخسم حيرلا تناكدقف دالباا ىف ريسنو اهيكرن ىتح حيرلا انل رع وأ :قوملا

 هب تعطقوأ) انك امأ نم ىأ (لابجلا هب تريم ًانآرق نأ ولو) هلوق لزنف ؛ناولس ن :م كبر ىلع

 هانلزنأ ىذلا نآرَقلا اذه ود ناكل (ىتوم لا هب ركوأ) )ان ويعو .ًارابتأ تاق كققشائأ (ضرأالا

 هب تريسأن آرق نأول)هنأوه فوذحلا : جاجزلالاقو ؛ ًامولعم هنوكل «ول» باوج فذحو . كيلع

 (ىنوملا مهملكو ةكئالملا مهيلا انلزن اننأ ولو) هلوقكهب اونمآ ام اذكو اذك و (لابجلا

 نأ دحال سيلو « لعفي ملءاش نإو لعف ءاش نإ ىنعي 4اعيمج سمألا هلل لبإ) ىلاعت لاق مث

 . هماكحأو هلاعفأ ىف هيلع كحتي

 :ناتامدنا (اعيمج سانلا ىدحل هللا ءاشي ول نأ اونمآ نيذلا سأيي ملفأ )+ ىلاعت لاق مث

 : نالوق (سأيي ملفأ) هلوق ىف (ىلوأالا ةلأسملا)

 : ناهجو هيفف ريدقتلا اذه للعو اوملعي فأ لوألا لوقلاإ)

 نسحلاو دهاجم لثم نيرسفملا رثك أ لوق اذهو عخنلا ةغل ىف معي (سأيي) «لوآلا هجولاإ)

 : رعاشلا لوقب هيلع اوجتحاو . ةداتقو

 ىحي ىسيع ناكدقف : لطاب وأ لوقتام قحأ

 ايئان ةريشعلا ضرأنع تنك نإو هنبا انأ نأ ماوقألا سأي ملأ

 :ةديعوأ دشنأو

 ماما نسراف انآ اوما ىآ "فر داي در حفلا كانوا

 . ةنبلا تللع ىنعم تمش لوقت ترعلا تدجوام : قاسشكلا لاقو : اولعتالأ ىأ

 سابعنبال ليقف (اونمآن يذلاس أ: لفأ) نآر ةياناك سابعنباو ايلع نأ ىورام 4« ىناثلاهجولاوإل
 راضق ةدحاو ةنس بئاكلادازة نأ, طخلا ناك هنأ سءانوهوارتك تاكل نأ نط : لا رفأ

 . فيحصتلاو فيرحتلل الح نآرقلا نوك ىضتتقي هنلال ادج ديعب لوقلا اذهو سأيي ءىرقف سأيي
 ةيره الب ةيرف الإ هللاو لوقلا اذهام : فاشكلا بحاص لاق ةجح هنوك نع هجرخ كلذو

 ءاشول هللا نال ءالؤه ناميإ نم اونمآ نيذلا سني وأ ىنعملا : جاجزلا لاق «ىناثلا لوقلاول

 نيلوت ةئزالم او هنوك نم سأيلا كيو توكل :ىتلا نأب معلا نأ هريرقتو . اعيمج سانلا ىدحل

 . ملعلا ةدارال سألا ظفل قالطإ نح تسلا, اذهلف: رانا

 ءافتن اديفت «ول» ةملكو (اعينج سانلاىدل هللا ءاشيول نأ) هلوقب انباحصأ يتحا يناثلا ةلأسملا)

 ةئيشملا هذه نولمحي ةرات ةلزتعملاو ؛ سانلا عيمج ةياده ءاشام ىلاعت هنأ : ىنعلاو ؛ هريغ ءافتنال ءىثلا



 ةيآلا «لابجلا هب تريس انآ نق ناولوزي لاكتهلوق ه'"

 م ةمسو هزت نع هدام

 0 الا لاب 4 تريس انآرق نأ ولو

 هر #ذ م تت

 26:26 5 نإ 2آ

 اعيمج سانلا ىَدَ هلا :اهر كاان نذل سلي لقا اعيمج ممل هلل لب
 9-5 م22 هو ميك

 مهرآد نم نم 5 اير لحت وأ ةَعراَ اوُعَنَص 0 : موصل ” اورفك َنيِذْل 0 0

 ؟ردد داعم فاما هل نإ هللا دعو لأي تح 21

 ىلبعف (باتمهيلاو) مكياعف رصنف (تلكوت هيلع وهالإهلإال) 26 ثا نعملاعتملادحاولا (ىبروهلق)

 . ىورخلا ةيمأ نب هللا دبع ىف (نمحرلاب نورفكي مثو) هلوق لزن : ليق مكتدهاجو كت رباصم ىلع

 نادكلا ةيليسم نكوذعي ةماعلا بحاص الإ 34 هف رعل اللف نورا اكو 2 هف رعنف هللأ أ لوقي ناكو

 مهل لبق اذإو) هل وقت و (ىسملا ءامالا هلف اعدام انآ نمحرلا اوعداوأهنا اوعدا لقز لاقت لاقت

 اذه» 1 ةسدحلانم اكو اص نيح مالسلا هيلع هنأ ليقو (نوللا امو اولاق قدحرلل اودججا

 نكلو . انملظ دقف كانلتاق دقو هللال وسر ت١ نورك كالا «هللا] وسر دم هيلع حاصام

 هللامسي ) هناك ُّق 2-2 اذللو 34 كلذك تنحف 4 هللا دبع نب ع هيلع حاصام اذه 4 0 أ

 مالسلا هيلع لاقف ٠ مهللا كمساب نوبتكي اوناكو ٠ هفرعن الف ىمحرلا امأ اولاق ( ميحرلا نحرلا

 «نوديرت ام اوبتك اد

 قالطاباو رفك مهنأهانعمناك نيتي اولا نيتاه ىلع هانلمحاذإ (نمحرلاب نر مثو) هلوق نأ)ءاو

 امإو هل ادحجامإ هللاباورفكلب : نورخآ لاقو . ىلاعت هللاباورفك مهنأال .ىلاعت هللا ىلعرسالا اذه

 (سلا ا نورمك مهو)ىلاعتهلوق نآل ؛رهاظلاب قيلأل وقلا اذهو : ىضاقلالاق . هعم ءاكرشلامهمايثال

 : لئاق لاق ول م مسالا هنم موهفملا سيلو ؛ نمحرلا نم موهفملا وهو : هللاب او رفك مهنأ ىضتقي

 . همسا نود , وه موهفملا ناكل هب اوبذك و دمحمب اورفك

 داس لب فلا ملك و أ ضرآألا هب تعطقوأ لابجلا هب تريس انآرق نأ ولو إل ىلاعت هلوق

 امب ميييصت اورفك نيذلا لازيالو اعيمج سانلا ىدمل هللا ءاشي ول نأ اونمآ نيذلا سأيي ملفأ اعيمج

 (داعيملا فلخب ال هللا نإ هللا دعو 0 مهراد نم ابرق لت وأ ةعراق اوغنص

 ضرعو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مهاتأف . ةكم ءانف ىف اودعق ةكم لهأ نأ ىور هنأ ملعا

 انل لعج اوانيلع ناكملا سفن ىتح ةكم لابجانل ريس : يسوزخلا ةيمأنب هللادبع هللاَقف ؛ مهلعمالسالا



 ها ةنآلا ( هضم اهلقؤزم تاخدق:ةمآف كانلسرأ كلذك , ىلاعتهل وق

 لم نس © نس رب ©

 3 يلع 0 هللا 0 7 7 نواب 20 9 َكِدإ
 ع ها

 «.» بَ ِهْلِإَو
 ةنجلا مسا نوط : مهضعب لاقف اوفلتخا مث ؛ ةيبرع تسيل ةظفللا هذه نأ (ثلاثلا لوقلاو إل

 نآرقلا ف سيلهن ال , فيعض لوقلا اذهو , ةيدنهلابناتسبلا ليقو . ةيدنحلاب ةنجلا مسا ل قو « ةيشبحلاب

 . رهاظ ةيرعلا ةغللا نم ظفللا اذه قاقتشاو اسال ىنرعلاالإ

 ىنعمو ؛ هريخ (م ىبوط)و أدتبم (اونمآ نيذلا) : فاشكلا بحاص لاق 4 يناثلا ةلأسملا))

 كل امالسو كل بيطو كلابيط كلوقك . مفرلا وأ بصنلا اهلحو « ابيط تبصأ ىأ كل ىنوط

 ا ا : اهلحم ىلع كلدت بصنلاو عفرلاب (بام نسحو) هلوق ىف ةءارقلاو « كل مالسو

 (مهلىيط) ىبارعأالا
 معنلا مظعأب هللا نم دعو كلذ لكو . رقملاو عجرملا نسح دارملاف بام نسحورإل هلوق امأ

 . ةيصعملا نع اريذحتو هتعاط ىف ابيغرب

 مهو كيلا انيحوأ ىذلا مهيلع ولتتل ممأ اهلبق نم تلخ دق ةمأىف كانلسرأ كلذك ل ىلاعت هلوق

 ش 4« باتم هيلاو تلكوت هيلع وهالإ هلإال ىبر وه لق نمحرلاب نورفكي
 ةمأىف كلبق ءايبن "الا انلسرأ مي كانلسرأ هيبشتلا هجو ليقف هيبشتلل (كلذك ) ف فاكلا نأ معا

 متانيطعأو ممأ ىلإ انلسرأ 6 ليقو ؛ ةداتقو نسحلاو سابعنبا هلوق وهو « مهأ اهلبق نم تلخ دق

 لاقو ؛ هريغ اوحرتقا اذاملف مهيلع هولتت تنأو باتكلا !ذه كانيطعأ كاذك « مهيلع لت ا

 هل الاسرإ كانلسرأ ىنعي (كانلسرأ) لاسرالا كلذ لثم ىأ 0 انلسرأ كلذك ) فاشكلا بحاص
 ىأ (ممأ اهلبق نه تلخ دق ةمأىف) لاقف هلسرأ فيك رسف مث . تالاسرالا رئاس ىلع لضفو نك

 . ءايبن الا رخآ تنأو مهآلا رخآ ىهف ممأ اهتمدقت دق ةمأ ىف كالا

 اح | ىذلا مظعلا باتتكلا مهلع أرقتل : دارملاف ( كيلا انيح وأ ىذلا مهيلع ولتتل 9 هلوق امأ

 ءىثلك تعسو هتمحر ىذلا نمحرلاب نورفكي مهنأ ءالؤه لاحو ىأ (نمحرلاب نورفكي مثو) كيلا
 مهيلع زجعملا نآرقلا اذه لازنإو ميلا كلثم لاسرإ ىف هتمعنب اورفك و . هنف ةمعن نم مهب امو



 ةيكلا] كلان (نسحو مهل ىبوط تاحلاصلا | ىلتعو اونمأ نذلادلاعت هلازق ل

 . ماسجالا ملاعل ريدم حاورأالا ماع نال ء ايف فرصتلا ىلإ تقاتشا ماسجألا

 قلقلاو بارطضالا هيف لصح ماسجالا ملاع ةعلاطم ىلإ هجوت الك بلقلاف : اذه تفرع اذإو

 ةيهلالا ةرضحلا ةعلاظم ىلإ بلقلا هجوت: اذإ امأ ءابف فرصتلاو اهدلع ءاليتسالا ىلإ ديدنشلا لملاو

 الأ ) لاق ببسلا اذهلف ًانك اس نوكحي كانهف . ةيحلالا ءاوضأالاو ةيدمصلا راونأ هيف لصح

 (بواقلا نئمطت هللا ركذب
 فرشأ ىرخأ ةلاح ىلإ هنم لاقتنالا بلطي هناف ءىث ىلإ لصو الك بلقلا نأ (ىناثلا هجولا)

 بلقلاىبتنا اذإ امأ . ةطبغلاو ةذللاىف ىرخأ ةبترم اهقوفوالإ ماسجأ الا ملاع ىف ةداعسال هنأال ؛انم

 هنملاقتنالا ىلع ردقي ملف رقتساو قب ةيدمصلا ءا وص الازو هيطالا فراجملا داكسسالا:ىلإ لقتلاو

 ركذي اكآرإ لاذ ىنملا ]ذهلف' ؛ لككأو انف لعأ ةداعسلا ف ىرخأ ةجرد كانه سيل هنأال « ةتبلا

 (بولقلا نئمطت هللا

 ىساحنلا مسجلا ىلع ةرذ هنمتمعقو اذإ ريسك الا نأ ةملكلا هذه ريسفت ىف (ثلاثلا هجولاوإل

 هللا لالج اريشك اذ راذلاب لصاخلا نابونلا لغ ار باص : نامزألاو روداذلا رك ىلع ًاققاب ًابهذ تلقتا

 لاق كولو ١ لدا و رعتلا راقيأل انا زرت افاع اناب أ رهوج هله نأ ل وأ تقلا عقو اذإ ىلاعت

 (بواقلا نئمطت هللا ركذبالأ)

 : لئاسم هيفو 6 بآم نسحو مل ىبوط تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ال ىلاعت لاق مث

 : لاوقأ ةثالث (ىفوط) ةملك ريسفت ىف «ىلوأ الا ةلأسملا)

 لاقاةنأ لس هلع هلا لص هللا: الور, نع ىورأ ,ةنجلا ف ةرجث مسا اهنأ 6لوئالا لوقلا)

 ا 11 داو نم ىلا اعاظغأ نأو لادللاو لذا كين ؟ةذاي' هللا اهنلظرغ ”ةنبلا فا ةرمث ىوطو

 هيلع هللا لص ىنلا راد ىف ةرجشلا هذه لصأ نأ : هنع هللا ىضر مصأالا ركب وبأ كحو «هنجلا

 . نصغ اهنم نمؤم لك راد ىفو ملسو

 ىبوطىنعمو . قلزو ىرشبك ؛باطنمردصمىبوط نإ ةغللالهأ لوقوهو «ىناثلا لوقلاو إل

 امهنع هللا ىضر سابعنيانع .مل نيع ةرقو حرف : ليقف : هوجو ىلع اوفلتخامث ؛ اببط تبصأ ؛ كل

 ريخ : ليقو . ةداتق نعرمهل ىسح : ليقو . كاحضلانع مهل ةطبغليقو . ةم ركع نع رهام معن : ليفو
 . جاجزلا نع مط بيظلا شيعلا : ليقو « مصأالا ركب ىنأ نع ةماركو

 ليت .ةغلاما هنأ لصاخلااو.. ظققللا ىف نوكأ 'نأ نم. برقي تواقتلاو اهب راقتم قاعملا نأ ملعاو

 : ملل صاح ومأالا لكف ءايش"الا بيطأ نأ هريسفتو .تاذللا عيمج هيف لخديو . تابيطلا



 4 بألا «بآم نحو ممل ىبوط تاحلاصلا اوامعو اونمأ نيذلا» ىلاعتهلوق

 دعا ار 6002-07

 ١9< > باموجو ل دانا ل يذل

 ىلاعت هنأ ىلع ل.ا؛كلذو ٠ 7 ىلع هقحتس 0 نا وتلا وه ل 5 ىذلا ىدهحلاو

 مالك مامت اذه . انفلاخ نم هيلا بهذام لعرفكلاب نيدلا 5 باّقعلان باوتلا نع لضي انف]

 . ريخلا ةبون ىف لخد هتقيقحو قحلا ىلإ لبق ىأ (بانأ) هلوقو ىلع ىبأ
 اونمآ نيذلا بولقلا نئمطت هللا ركذي الأ هللا ركذب م-مولق نئمطتو اونمآ نيذلا ل ىلاعت هلوق

 «( بآم نسحو ملىبوط تاحلاصلا اولمعو

 نآرقلا اوعمس اذإ ديري : سابع نبا لاق (بانأ نم) هلوق نم لدب (اونمآ نيذلا) هلوق نأ ملعا

 تنامظأو ممولق تعشخ

 تلجو هللا _,ذ 151 قاذلا نونمزملا اهإر لاقلاألا ةووس ى لاق لافت هنأ شيلإ : لق اناث

 ؟ نانئمطالاب انبه مبفصو فيكف « نانئمطالا دض لجولاو (ممولق

 ىصاعملا لعاومدقينأ نم اونمأي ملو تابوقعلا اورك ذ اذاوهنأ : لوألا : هوجونم باوجلاو

 نيرمالا دحأو ؛ كلذوللا مهمولق تنكس « ةمحرلاو باوثلابهدعواو ركذ اذاو ؛لجولاب مهفصو كانهف

 لاح ىف لجولا دج وتو « باوثلا اكذب ةنينامطلاو باققملا كذب وه لجولا نآآل ءارخألا فان

 نوكب مهيلع نأ دارملا نأ : ىتاثلا . تاعاطلاب مهاغتشا دنع ةنينأمطلا دجوتو ٠ ىصاعملا ىف مهركف

 . هللا دنع نم اتح ابين سو هيلع هللا ىلص دم نوك ىف مل ةنينأمطلا لوصح كج وب ارجعم نارلا

 ثلاثلا « ممبولق فلجولا لوصح بجويف لاككلاو ماقلا ليبس ىلع تاعاطلاب اوتأ مهنأ ىف مهكش امأ

 هللا ىلص ادم نأو « هديعوو هدعو ىف قداص ىلاعت هللا نأ ىف ةنينأمطلا مبونق ىف تلصح هنأ

 اوتأ له مهنأ مهمولق ف فوخلاو لجولا لصح هنأ الإ ٠ هند ربخأ ام لك ىف قداص ملسو هيلع

 . ال مأ باقعلل ةبجوملا ةيصعملانع اوزرت>ا لهو « المأ باوثلل ةبجوملا ةعاطلاب

 : هوجو نم ىهو ةضماغ ةقيقد اثاحأ (بولقلا نئمطت هللا ركذي الأ) هلوق ىف انل نأ ملعاو

 دوجومو . رثؤيال رثأتمو : رثأثيال رثؤم : ماسقأ ةثالث ىلع تادوجوملا نأ (لوآلا هجولاإ)

 وهرثؤيال ىذلا رئاتملاو ؛ ىلاعتو هناحبسهللا وه رئاتيال ىذلا رئؤملاف ء ءىش نع رئاتيو ءىش ىف رثؤي

 دوجوملاامأو . طقفلوبقلاالإةيصاخهلسيلو « ةيفانتملاراث آلا ةفاتخما تافصلل ةلباقتاذ هناف مسجلا

 ةيهالاةرضحلاىلاتبجوت اذااهن "الك لذو . ةيناحورلا تادوجوملاىهف « ىرخأرثأتي وةراترثؤيىذلا

 ماعىلإ تهجوت اذإو.هداحإو هنيوكتو هنردقو ىلاعت هللا ةئيشم نع ةضئافلا راثآلل ةلباق تراص

 «او - رغب د



 ةيآلا دبر نم ةيآ هيلع لزنأالول اورفك ذلا لوقيو» ىلاعتءلوق ب
 وو

 نم لضي هلل َنِإ لق دير نم ةيآ هيلع َلزنأ اَْول اورَفك نيل لوقو

 3 هللا 0 ميول ه ناَمطلَو 1 نيل «؟ا/ ا نم 0 ىدهو واش

 هي مم هلل 0
 تريلا تلم

 ىدبمو ءامشي نم لضي هللا نإ لقدبر نم ةيآ هيلع لزنأ ال و زودت ل 0 0

 (« بواقلا نئمطت هللا ركذب الأ هللا ركذب مه.ولق نئمطتو اونمآ 0 أ نم هل

 تار ثم الع 2 مف هر ر ةايااكاف الور تنك نإ دمعات : اولاق رافكلا نأ 0

 3 السلا اهيبلغ ىتيع وامر:

 هسرل نا (تانأ .. هلإ يدر ءافيأ رم لسيما نإ فز هلرشر لاروسلا اذه نع تاكأف

 كلر دا هاط انآ هلع لررأ هللا نإ : كوش كلاعت هناك .اهدحل ١ هود, نم تارا اذه

 ىدهو « ةرهابلا ةرهاقلا تايآلا كلت نع مكلضأف , هللا نم ةيادملاو لالضالا نكلو « ةرهاق

 ناك اذاو « ةوبنلا ىوعد ىف سو هيلع هللا لص دم قدص اهب اوفرع ىتح ءاييلا نيرخآ اماوقأ

 موق نم بجعتلا ىرجم ىرحب مالك هنأ . اهناثر  تارجتملاو تالا رثكك ىف ةدئاف لف كلذك

 رك ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع تربظ ىتلا ةرثاكتملا ةرهابلا تاءآلا نآل كلذو

 بجعتلل اعضوم ناك ىرخأ تايآ اهدعب اويلط الف ؛«لقاعلا لع ةهتشم ريصت نأ نم

 نم مكتفص ىلع ناك نم (ءاشي نم لضي هللا نإ) ؟دانع مظعأام : مل لق هاف راكتتسالاو

 ىلع اك نم (ىدهيو) ةيآ لك تلزنأ نإ و مكئادتهاىلإ لييسالف رفكلا ىلع ةميكشلا ةدشو ميمصتلا

 روهظفف ةدئافال مللبق هنااكف تازجعملاو تايآلا رئاس اوبلط امل مهنأ : اهثلاثو . مكتفص فالخ

 ةيادهلالصختلو ةريثكلا تايالا تلصحولف هللانم ةيادهلاو لالضالا ناف ؛ تازجعملاو تايآالا

 عافتنالا لصحيهناف هللانم ةيادهلا تلصحو طقف ةدحاو ةيأ تلص>-ولو . ام عافتنالا لصح ل هناف

 لعوبأ لاق : اهعبارو . تايادحلا بلط ىف هللا ىلإ اوعرضت نكلو تايآآلا بلطب اولغتشت الف ام

 ىلاعت هللاهبيحي نمت متسلف هرفك ىلع هل ةبوقع هباوث و هتمحر نع ءاشي نم لضي هللا نإ ىنعملا : ناحل

 هتنج ىلإ ىدهم ىأ (بانأنم هيلا ىدهيو) باوثلانع لالضالاو باذعلا مكقاقحتسال لاك اك لإ

 بات ىأ (بانأ نم) هلوقب هبقع هنأ ثيح نم باوثلا وه ىدحلا نأ نيب اذهو لاق نمآو با: نم



 / ةيآلا «ردقيو ءاشينأ قزرلا طسب 1 ىلاعت هلوق

 0 3 م اساس هاس اس ماش ري دريبومر را

 امندلا | ةأيحلاب اوُحرَكَو ردو هاش شي نل قزرلا طسب
 هذ ه-

 1 ع.

 62221 عام لإ ةردكلا ى

 . ةيعمس وأ ةيلقع لئالد ةدكؤملا كلت تناك ءاوس ىرخأ لئالدب دهعلا كيلا دك ب دق ىلاعت هنأل

 نولصي نيذلاو) هلوق ةلباقم ىف كلذو («لصوي نأ هب هللا رمأام نوعطقيول ىلاعت لاق م“
 عطق هب دارملاو « لصولا كلذ نم دضلاب عطقلا ءالؤه تافص نم لعل (لصوب نأ هب هللا رمأام

 لصوو :نينمؤملا لصوو ةنواعملاو ةالاوملاب لوسرلا لصو هيف لخديو هلصو هللا بجوأام لك

 ىلإ ءاعدلاوه داسفلا كلذو (ضرأ الاف نودسفيو) لاق مث  قح هل نم رئاس لصوو ؛ ماحرأألا

 هذه ركذ دعب ىلاعت هنإ مث ٠ دالبلا بيرختو لاومالاو سوفنلا ىف لظلاب نوكي دقو هللا نيد ريغ

 نم امهدض ىلإ ةرخآلاو ايندلا ىريخ نم داعبالا هللا نم ةنعللاو (ةنعللا مل كئلوأ) لاق تافضلا

 . اهلا رئاصلا ءوسيام الإ ايف سيلو . هج دارملا نال (رادلا ءوس مهلو) ةمقنو باذع

 ايندلا ةايحلا امو ايندلا ةايحلاب اوحرفو ردقيو ءاشي نمل قزرلا طسبي هللا ىلاعت هلوق

 2 «عاتم الإ ةرخآلا ف
 اندلا ف 0 35 ةوبنلاوديحوتلا لوبق ىف هللا دهع ضقن نم ىلع مكح امل ىلاعت هنأ ملعا

 تاذللاو معنلا باوبأ مهلع هللا متف امل هللا ءادعأ اوناكول : لبق هنااكف ةرخآلا ىف نوبذعمو

 ضعبلا ىلع هقيضيو ضعبلا لع قزرلا طسبب هنأ وهو ةبآلا هذمم هنع ىلاعت هللا باجأف . ايندلا ىف

 نمؤملا دجوبو . نمؤملا نود هيلع اعسوم رفاكلا دجوي دقف «٠ :امالاو رفكلاب هل قلعتالو

 ءىثلا عطق ةغللا ىف ردقلا ىنعم : ىدحاولا لاق . ناحتما راد ايندلاف « رفاكلا نود هيلع اقيضم

 هلوقهلثمو « قيضيانهه (ردقي)ىنعم : نورسفملا لاقو . ناصقنالو ةدايز ريغ نم هريغ ةاوامسم ىلع

 . ءىث هنع لضفيال هتافك ردقب هيطعي هنأ : هاتعفو «قيض ىأ (هقزر هيلع ردق نمو) لاحت

 ىلاعت نيبو : هقزر هل هللا طسب نم ىلا عجار وهف 4 ايندلا ةايحلاب اوحرفو) هلوق امأو

 ةبسنلاب ليلقلا ريق+لاك ةرخآلا ىلا ةبسنلاب ةلجاعلا ةايحخلا تال . حرفلا بجويال كلذ نأ

 . هل ةياهن الام ىلا



 ةيآلا «هقاثيم دعب نم هايف نوضقنيب نيذلا ود ىلاعت هلوق 5 «

 ا د م ا 16 ع ساس ]أ 0 هيا

 1 هب هللا رماامن وعطقبو هقاشيم 0 نم هللا دبع نوضعم نيذلاو

 ع تت ا ا

 0 رت ىرثاسال راس ه2 0_2 ول 90
 و

 ود رادلا ءوس مملو 0 كن وأ ضرألا ف نودسفيو

 ابجوم ةيحتلاو مالسلا لجأل 1 مهوخد ناك 5 رشبلا نم 0 71 اكو رشبلا نم 1
 هتبت رملاكضرعم ىف ليق اذاف هتيبىلإ هرفس نم داع نم نأ ىرتالأ . مهتتارم فرشو مهتاجردولع
 نم ىدأو لقأ روزملا كلذ ةجرد نأ ىلع لدي اذهف :ىتفملاو ىضاقتلاو ريزولاو ريمألا ةروزي هنأ

 ةانهف كلدكتم نيرازلا تاجرد

 نولوقي وباب لكنه مهلعزواخدي ةكئالملاهريدقت فوذحانهه : جاجزلالاق 4 ةث ااثلا ةلأسملا ١

 ىقع معنف مربص امم) هلوق امأو « هيلع اليلد مالكلا ىف 0 انهه لولا رمضأف اذ كيلع مالس

 ةمالسلا هذه ىكل تاصح امنإ هنأ ىنعملاو.. مالسلاب قلعتم هنأ : امهدحأ : ناهجو هيفف (رادلا

 نأ :ريدقتلاو ٠ فوذحمب قلعتم هنأ : ىناثلاو . تامرحلا كرتو , تاعاطلا ىلع كربص ةطسارب

 . ربصلا كلذ ةطساوب'تلصح امنإ امتودهاشت ىتا تاريخلا هذهو ء اهنورت ىتلا تاماركلا هذه

 لصوي نأ هب هللا مأ ام نوعطقيو ةقاثيم دعب نم هللا دبع نوضقني نيذلاو + ىلاعت هلوق

 «رادلا ءوس مهو ةنعللا مهل كتلزأ [ضرالا نإ نرد

 امرأ هللا هه ولا لاو الن. الع كتر امير كدر ا ءاةعنلا تافنط يداك لاع هنأ معا

 ديعولاب دعولا عبت آو 1 ةهرركملا ةرلا لاوحاللا نمااهلع/ قت سام نك دو هءارقشاإلا اخ نكذب

 نأ انيب دقو (هقاثيم دعب نم هتلاذبع نوضقني نيذلاو) لاقف الماك نايبلا نوكيل « باقعلاب باوثلاو

 ناماألا ذإ نيميلكو دبع ك نم دكو أ اهناآل ةيعمسلاو ةيلقعلا لئالدلا ةطساوب هدابع مزلأام هللادبع

 هذه ضقن نم دارملاو ءاهاضتقمب ءافولا بجوت اهنأ ىلع ةلادلا لئالدلا ةطساوب ديكو تلا ديفت اما

 اهتحص للعيو اهيفرظني نأب وأ اهبجومب لمعلا هنكميال ذئنيخ « الصأ ةلدآألا ىف ءرملارظني ال نأ دوهملا
 (هقاثيم دعب نم) هلوقنم دارملاو قا فالخ دقتعيف ةهيشلا ىف رظني نأبوأ هملعب لمءيالف دناعي ّ

 عفني هنأ هبوجو ىلع هللالدام ىوقأ ءىثال هن د ءاييكحأ و هادا كلج هتنإ قت و نأ كنب نك اعأ

 كرت رضلو دلفق

 (هقاثيم دعب نم) هلوةب ىلاءت هطارتشا ةدئاف اف قاثيملا عمالإ ن وكيال دبعلا ناك اذإ : لبق ناف

 ةدكؤملا ةلد“الا قاثيملاب دارملاو « دبعلا هللا فاك اه وه دبعلاب دارملا نوكي نأ عنتمي ال :انلق
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 لهأ ةفص ىف ىلاءت لاق كلذلو ةنجلاب زوفلاو اهنم صالخلا ىلع هللا نوركشي مث ايندلا ىف ملاوحأ

 (نيمركملا نم ىنلعجو ىبر ىلرفغ امب نوبلعي ىوق تيلاي) نولوقي مهنإ ةنجلا

 لعلو ؛ ةجوزو ةجوز نيب زييعلا ىلع لديام هيف سيل (مهجاوزأو) هلوق 4« ةعبارلا ةلأسملا))

 ملسو هيلع هللا لص لوسرلا مث امل هنأ ةدوس نع ىورامو ؛ هنع تتاموأ اهنع تام نم ىلوأالا

 :هانركذام ىلع ليلدلاك « كئاسن ةرمز ىف سحأ هللا لوسراي ئعد تلاق'اهقالظب

 معنف متربص امب كيلع مالس باب لك نم مهملع نولخدي ةكئالملاو) هلوق 4 عبارلا ديقلاإل

 : لئاسم ةهيفو (رادلا ىقع

 اهل خسرف اهضرعو خسرف اطوط ةفوجم ةرد نم ةميخ مهل : سابع نبا لاق (ىلوألا ةلأسملاإ)

 ادع يلع مالس) م نولوهب بأب 1 نم ةكمالملا مهلع نولخدب بهذ ند ابعل راصف باب كفل

 ةاكرلا بابو ةالصلا بابك ربلا باوبأ نم باب لك نم : مصأألا ركب وبأ لاقو . هللارمأ ىلع (مربص

 . ىلوآلا رادلا دعب هللا كبقعأ ام معنو نولوةيو ربصلا بابو

 هللا نأل كلذو . ةميظع ةبئرم وهف لوألا هجولا ىلع هانلمح نإ ةكئالملا لود نأ ملعاو

 مهتايرذو مهجاوزأو مهئابآب دوعمتجو 0 دلخلا 2 نولخدي مهنأ نيعيطملا ءالؤه نع ربخأ ىلاغت

 دنع مارك الاو ةيحتلا لجألل مهيلع نولخدي مهمتارم ةلالج عم ةكسئالملا نإ مث .هجو نسحأ ىلع

 اذه نأ كمشالو (رادلا ىتع معنف) مطوقب مهنورشبيو مالسلاو ةيحتلاب مهنومركي مهيلع لوخدلا

 لوسر نعو ؛ ميظعتلاو لالجالاب ةنورقم ةعاد ةضلاع ةعفتم ف اولا نأ قم نوملكتملا هك تءاهوع

 امب مكيلع مالسلا» لوقيف لوح لك سأر ءادبشلا روبق ىتأي ناك هنأ لو هيلع هللا لص هللا

 هجولا ىلع هانلمح نإ امأو . نولعفي اوناك اذكه ةعبرألا ءافلحلاو « رادلا ىقع معنف متربص

 ضار اذإ دبعلاف .نويب ورك مهنمو . نويناح ور مهنم .فئاوط ةكئالملا نأ ةبآلا ريسفتف ىناثلا

 رهوج بتارملا هذه نم ةبترم لكلو . ةبساحملاو ةبقارملاو ركشلاو ربصلاك تايضارلا عاونأب هسفن

 ضيفيف اهب ةصوصخ لا ةفصلا نم اهبسانيام ةيوامسلا حاورآلا نم حور لك نم اهيف تلجت ةيسدقلا

 ركشلا ةكسئالم نمو « ربصلا ماقم ىفالإ رهظتال ةيناسفن ةصوصخم تالا ربصلا ةكئالم نم اهملع

 . بتارملا عيمج ىف لوقلا اذكهو . ركشلا ماقم نم الإ ىلجتتال ةيناحور تالاك

 متخ هناحبس هنإ : لاقف رشبلا نم لضفأ كلملا نأ ىلع ةيآلا هذبب مهضعب كسمت 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 لجأءب اوناكف يظعتلاو مارك الاوةيحتلا ليبس ىلع مهيلع ةكئالملا لوخدب رشبلا تاداعس بتارم
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 ةروورشللا دويقلا ام طررقاا ف ةروك ذملا دويفلا ىه ةعستلا دويقلا هذه ةلمج نأ معاو

 : ةعب رأ ىهف ءازجلا ىف

 نأ هتلادارأىتاا ىهاهناأل , ةنْلا ىهو رادلاةبقاعىأ(رادلا ىقع مهل كنا وأ) هلوق «لواألا ديقلاإل

 ىروشلاك اردصمن وكت نأز و<و « ةبقاعلاك ىقعلا : ىدحاولالاق .ابلهأ عجرم و ايندلا ةبقاعن 0

 ىركذلاك ىلعف ىلعو . ىوعدلاو ىوجنلاك ىلعف ىلع اضيأ اذه لثم ءىحب دقو « ىعجرلاو ىبرقلاو

 بقعت نأ ملكئلوأ : ىدللاو 2 لعافلاىلا فاضمردصم انههوهو |وسأ نوكي نأ زوو )2 ىزيضلاو

 . ةنبجا ىه ىتلا رادلا مهلامعأ

 : ناتلأسم هيفو (اهتولخدي ندع تانج) هلوق (ىناثلا ديلا

 هانركذ ندع تانج ىف مالكلاو ىقع نم لدب ندع تانج : جاجزلا لاق <ىلوألا ةلأسملا)

 5 نيرسفملا بهذم كانه اركذو (ندع تانج َّق ةيبط نك انما لال هلو اع ىدهتسم

 . ةغللا لهأ بهذمو

 هلعاف مسي ملاهىلع ءاخلا حيتفو ءايلامضب (اهنولخدي) ورمع وبأو ريثك نبا أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 . مهيلا لوخدلا دانسإ ىلع ءاذا مضو ءايلا حتفب نوقابلاو

 : لئاشم ةيفو (مهتايرذو مهجاوزاو مابا نمد حاصنمو) هلوق «كلاثلا ديقلا )9

 . حصفأ حتتفلاو : فاشكلا بحاصلاق ماللا مضب (حلص) ةيلع نبا أرق «ىلوألا ةلأسملا))

 (امتولخدي ) هلوق ىف واولا ىلع فطعلا لج أل عفر نم عضوم : جاجزلا لاق 4( ةيناثلا ةلأ لا

 . ديز عم ىأ ًاديزو اولخد دق لوقت اك آبصن نوكي نأ زوحيو

 اهب قدص نم ديري : سابعنبالاق : لوآألا : نالوق (صلص نمو) هلوق ىف (ةشلاثلا ةلأسملا)

 اهعملصح ملاذإ عفنتال باسنألا نأ ىلاعت نيب : جاجزلا لاقو مهلامعأ لدم لمعي مل نإو هب اوةدص

 : ىدحاولالاق ةحلاصلا لامعألاب الإ ةنجلا نولخديال تايرذلاو جاوزالاو ءابآلا لب ةحلاص لامعأ

 ةنجلا ىف هعمهلهأروضحب هرورس عيطملا باو:نم لعج ىلاعت هللا نآآل ؛ سابعنبا لاقام حيحصلاو

 ةملاصلا مهل امعأب اهواخد ولو ؛ ةحلاصلا لامعألاب ىتآلا عيطملل ةمارك اهنولخدي مهنأ ىلع لدب كلذو

 . ةنجلال خدي وهف هلمعف ًاحلصم ناكنم لكذإ ؛ هب دعولاىف ةدئاف الو عيطملل ةمارك كاذوؤ نكي مل

 رشب اذاف ةجهبو ًارورس هديزيام لكب عبطملا ةراشب دوصقملا نآل « ةفيعض ةجحلا هذه نأ معاو

 رورس مظعي هنأ كف الق ةدالوأو هللانلوأو هوابأ هدم رضع هناف 7 ل اذا هنأ فلكل هللأ

 اورك اذتيف اوعمتج نأ مهرورس تابجوم مظعأ نم نإ لاقيو ؛ هب هتجب ىوقتو كلذب فلكملا



 عم ةيآلا «ةينالع وأ رس مانقز رام اوتفنأ رز لاكن هلوق

 رظن امبرف . هقوشعم هبرض اذإ قشاعلا نأ ىهو . ةقيقد هيف (مهبر هجو ءاغتبا) هلوق نأ لعاو

 قشاعلا نأ اك ىنعي ؛ زاجلا اذهىلع لوم (مهبر هجو ءاغتبا) هلوقف هب حرفو براضلا كلذل قشاعلا

 ؛ ةنحلا و ءالبلا ىلع ربصي دبعلا كاذكف ٠ هقوشعم هجو ىلا رظنلاب هذاذتلال برضلا كلذب ىضري

 . ةفيطل ةقبقد هذهو قهلا رون ةفرعم ىف هقارغتسال هب ىضريو

 (ةالصلا اوماقأو) هلوق 4 عباسلا ديقلا)

 ابميفت ركذلاب اهدرفأ ىلاعت هنأ الإ ىلوألا ةلمجا ىف نيتلخاد اتناكنإو ةاكرلاو ةالصاا نأ معاو

 لاخدا عنتميالو ةالصلا ةماقا ريسفت باتتكلا اذه ىف قبس دقو تادابعلا رئاسزم ىف رشأ اينوك لع

 ؛"اضيأ هف لفاوللا

 : تالا هيفو (ةينالعوأرس مثانقزر ام اوكهأو) ىلاجت هلوق 4 نماثلا ديقلا ب

 ىلو ألاف ةاكرلا ءادأ كرتب مسهتي مل ناف ةضورفملا ةاكرلا دارملا : نسحلا لاق (ىلوألا ةلأسملاإ)

 ةنالعلاو هسفنب هيدؤيام رسلا ليقو . ةينالعلا ىف اهؤادأ ىلو ألاف ةاكرلا كرتب مها نإو ًارس اهؤادأ

 عوطتلا ةفصىلع ام ىنؤي ىتلا ةقدصلاو ةبجاولا ةاكرلا دارملالب : نورخآ لاقو « مامألاىلإ هيدؤيام

 . ةبجاولا ةاكرلا ىلإ عجري (ةينالع) هلوقو عوطتلا ىلإ عجري (ًارس) هلوقف

 كلذو « ًاقزر ناكام لك نم قافنالا ىف بغر ىلاعت هنإ ةلزتعملا تلاق (ةيناثلا ةلأسملا)إ)

 قافنإ ىف ىلاعت بغردق ناكل اقزر مارحلا فكاكول ذإ لالحلا الإ قزرال هنأ لع لدي

 . زوجبال هنأو مارحلا

 ةيصعمب اوتأ اذإ مهنأ : لوألا : ناهجو هيفو (ةئيسلا ةنسحلاب نؤرديو) هلوق «عساتلا ديقلا إل

 لمعافةئيس تلمع اذإ» لبجنب ذاعمل لاق ملسوهيلع هللا لص ىنلا نأ ىوراك ةبوتلاب اهوعفدو اهؤرد

 لاق م ريخلاب رشلا نولباقي لب رشلاب رشلا نولباقيال مهنأ دارملا نأ : ىناثلاو «ابحمت ةن-> اهين<

 لصو ملص و نم لوصولا سيل امهنع هللاىضر رمعنبا نعو (امارك اومموغللاب اورماذإ و) ىلاعت
 ذأ ىتح لح مث لظنم ميلحلا سيلو . هلصي ملنم ىلع فطعو لصو مث عطق نم هنكل ةازاجما كلت

 اذاو اوطعأ اومرح اذا نيذلا مث : نسحلا نعو . افع مث ردق نم ميلحلا نكل ؛ جاتها موق هجيه

 نم لاقف : اركنتم كرابملا نب هللادبع ىلع لخد ىخلبلا ميهاربإ نب قيقش نأ ىوريو « اوفع .اوبلظ

 اذا لاقف هياحأ ةقيرط يكف لاقف « معن لاق اَقيَقُش فرعت لهو لاقف ؛ خلب نم لاقف ؟ تنأ نبأ

 نوكي نأ ىننني فيكو لاقق ؛ اذكه انيالك ةقيرط ؛ هللادبعلاقف ؛ اوزكش اوطعأ نإو اوربَص أوعنم

 . اورثآ اوطعأ اذاو اوركش اوعنم اذا نيذلا مه : نولماكلا لاقف
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 ناسارخ نم اولاق ؟ متنأ نيأ نم : لاقف ةكمب هيلع اواخد ةعامج نأ هللا همحر ضايع نب ليضفلا

 ةجاجد هل ناكو ناسحالا لك نسحًاولدبعلا نأ اوملعاو «٠ ملُش ثيح ند | ركاو هللا !نىدتأا كاع

 نوضقتنيالو هتلادهعب نووي نيذلا) هلوق نأ : مالكلا لصاح لوقأو . نينسهلا نم نكي ملاهيلا ءاسأف

 ىلإ ةراشا (لصوي نأ هب هللا رمأام نواصي نيذلاو) هلوقو هللا رمألل ميظعتلا ىلا ةراشا (قاثيملا

 . هللا قلخ ىلع ةقفشلا

 رمأ ميظعت ىف هيلع ردقام لكب ىنأ نإو هنأ : ىنعملاو (ممر نوشخبو) هلوق 6( عبارلا ديقلا ١)

 ىلع ايلوتسم هنم فوخلاو هللا نم ةيشخلا نوكتت نأو دبال هنأ الإ هللا قلخ ىلع ةقفشلا ىفو « هللا

 هتادابع ىف للخوأ ناصقن وأ ةدايز عقي نأ نمافئاخ نوكي نأ : امهدحأ : ناعون ةيشخلا هذهو هبلق

 كلذرو للملا روع وهو قاتلا ١ اهنا وث ناضقن كبجيوي وأ ةدانسلا ذاسفأ تجوب: كيج ٠ هتاعاظأو

 هبلق نع لوز.ال هنأالإ هتعاط نيع ىف ناكناو هناف رهاقلا بيهملا ناطلسلا دنع رضح اذإ دبعلا نآل

 . اهمظعلاو ف رار ةلذلخلا ةباهن

 هللا نم ةيشخلا ىلا ةراشاعبارلا ديقلا نأ مٍلعا (باسحلا ءوس نوفاخيو) هلوق «سماخلا ديقلا ل

 هقفللا قداذا ملا نأ لع لرب اذه و :تاتلللا وو هيقحلاو قولا لا ةزاغ] ل ماخلا دنقلا اًذهو

 . راركتلا مزل الإو ةمظعلاو ةياهملاو لالجلا فوخ نم هانركذام هللا نم

 لعف ىلع ربصلا هيف لخديف (ممر هجو ءاغتبا اوربص نيذلاو) ىلاعت هلوق «سداسلا ديقلا )

 تايهتشملا كرت ىلع ربصلاو ؛« ناز>اآلاو مومغلاو ٠ راضملاو ضارمالا لقث ىلع ربصلاو تادابعلا

 : هوجول ربصلا ىلع مدقي دق ناسنالا نإ مث . تاعاطلا ءادأ ىلعو ىصاعملا كرت ىلع ربصلا ةلمجاب و

 الثل ربصي نأ :: اهناثو . لزاونلا لمحت ىلع هتوق انشأ هريضا لقا | اه لاقل رقت نأ : اهدحأ

 نأب هيلعل ربصي نأ :اهعبارو . ءادعالا ةتامشث لصحت الثل ربصي نأ : اهئلاثو . عرجلا ببسي باعي

 ةداعسو سفنلال اك ىف الخاد كلذ نكي مل هوجولا هذهدح ال ربصلاب نأ اذإناسنالاف عرجلا ىف ةدئافال

 بيعلا نع هزنلا مالعلا ماسقلا اهب مكح ةمسق ءالبلا كلذ نأب هملعل ءالبلا ىلع ربص اذإ امأ ؛ بلقلا

 ىضرو ةحجار ةحلصمو ةغلا, ةمكح ىللغ ةلمتشم ةمسقلا كلت نوكنت نأ دبال لب ؛ هفسلاو لطابلاو

 ربصي وأ ,هكلم ىف فرصتي نأ ىف كلاملا لع ضارتعا الو هكلم ىف كلا ملا قرصت هنال «كلذب

 ءالبلاب ملأتلا نع هلهذأ لبملا رون لحت ىف هقارغتسا ناكف لبملا ةدهاشم ىف ًاقرغتسم راص هنآل

 هبر هجو ءاغتبا ربص هنا املع قدصي ىلا ىه ةثالثلا هوجولا هذهف . نيقيدصلا تاماقم ىلعأ اذهو

 -: ىلاعت هتبا انضر تلطوو هيا وئاد زجل زاص, هنأ: هانعميو



 دوعبنوذوب نيذلا) هلوقنأ : لصاحلاف؛ 51 فاكللا هقث : ءامقاثملا نأ لالا ُل رتلار و "

 نمديعلا همزتلاام ىلا ةراشإ (قاثيملانوضقني الو) هلوقو : ءادتبا هبدبعلا هللا فلكام ىلا ةراشإ (هللا

 . تاريخلاو تاعاطلاب رذنلاك هسفن رايتخا بسحب تاعاطلا عاونأ

 قيثاوملا : قاثيملابدارملاو ؛ ةيدوبعلاو ةيبوبرلا دبع : دبعلاب ءافولاب دارملا نأ (ثلاثلا لوقلاوإل

 هللا لص دمحم ةوبنب نامالا بوجو. ىلع ةيلالا بتكلا رئاسو لجن الاو ةأروتلا ىف ةروكذملا

 . هروهظ دنع سو هيلع

 .نمم» مالسلا هيلع لاق . عئارشلاو لوقعلا ىف نسحتسم سمأ دهعلاب ءافولا نأ ملعاو
 ةمايقلا موي مهمصخ انأ ةثالث» مالسلا هيلع هنعو «قافنلا نم ةلصخ هيف تناك « ردخف هللا دهاع

 ةلاظو ها الر ا ىطعأ لجر هتمصخ همصخ تذك نمو

 دارأف دبعمورلا كلمو ةيواعم نيب ناك : ليقو «هنمث لكأو رحلا قرتساف ارح عاب لجرو ؛ هرجأ

 هللا لوسر تعمس . ردغال دهعلاب ءافو : لوقي سرف ىلع لجر اذاف دهعلا ضقنيو مهلا بهذي نأ

 ىضقني ى> اهلحبالو هدهع مهلا نذبني الف دهع موق نيبو هنيب ناك نم» لوقي ملسو هيلع هللأ ىلص

 . ةيواعم عجرف ةنيبع نب ورمع : اولاق ؟ اذه نم لاق «ءاوس ىلع مهلا ذبنيو دمالا

 دبعلاب ءافولا نأوهو : لاؤس انههو (لصوينأ هب هتلاممأام نولصي نيذلاو) (ثلاثلا ديقلار)

 تايهلا لك نع زارتحالاو تاروماملا عيمجب نايتالا بوجو ىلع لمتشا قائلا ضن كرف

 ؟ اههدعز ةروكذملا دوقلا هذه ر؟كذ ى ةدئافلا اف

 ىلاعت هللا نيبو هنيب امف كلذ نأ ناظ نظي الشل ركذ هنأ : لوألا : نيهجو نم باوجلاو

 700 . ديكأت هنأ : ىاثلاو . ركذلاب دابعلا نيبو هنيبام درفأ مرج الف
 لاق محرلا ةلص هنم دارملا نأ :لواآألا: اهوجو هريسفت.ق اوركذ ؛ لوقتف اذه تفرع اذإ

 ىأ : لوقت ةنامآلاو ؛ تعطق بر ىأ : لوقت محرلا قلذاحل ةمايقلا موي نيتأي ثالثه مالسلا هيلع

 «ترفك تر ئأ : لوقت ةمعتلاو ؛ تكدر كل

 . دابجلا ىف هترصنو هترزاؤمو ملسو هيلع هللا ىلص دم ةلص دارملا نأ «ىناثلا لوقلاوإل

 ةبارقلا ةلصو محرلا ةلص هيف لخديف , دابعلل ةبجاولا قوةحلا عيمج ةياعر « ثلاثلا لوقلاور
 لاصياب مدادما ةلصلا هذه ىف لخديو (ةوخإ نونمؤملا امنإ) لاق م نامبالا ةوخا ببسب ةتباثلا
 سانلا ىلع مالسلا ءاشفإو زئانجلا دوهشو ضيرملا ةدايعو ناكمالا ردقب تافالا عفدو تاريخلا

 نعو ؛ ةجاجدلاو ةرهلا ىتح ناويح لك هيف لخديو مهنع ىذاآلا فكو مههوجو ىف مسيتلاو

 «١و  رخف - و



 ةيالا «قاثيملا نوضقنيالو هللادهعي نوفوي نيذلا» ىلاعت هلوق 6

 : نالوق هيف ؟ ال مأ اهلبةامب ةقلعتم ىه له ةيآلا هذه نأ معا

 نأ زوحي هنأ : لوألا : ناهجو هيفق ريدقتلا اذه ىلعو اهلبق امم ةقلعتم اهنإ «لواآلالوقلا)

 نفأ) هلوقل ةفصكلذ نوكي نأ : ىناثلاو . بالآلا ىككوألةفص (هللا دهعب نوفوي نيذلا) هلوق نوكي

 ( قحلا كبر نم كيلا لزنأ امأ لب
 (رادلا قع رمل كئلوأو) أدتبم (هللا دهعب نوفوي نيذلا) هلوق نوكي نأ 4 ىاثلا لوقلاو)

 كرا لإ اغرأ يققلا ذم نأ ملعاو (ةنعللا كئلوأ تادهع ناوضقت نيدلاوز هلودك هر 2

 داويعلا امأ . دروبم عامر | متهي اهواز وأ اكدت[! لمتنعم اهط رد اور« ارجو طرت ةدحبااو-ةلج

 ةهلن ول كلا قة رحلا

 ىضر سابع نبا لاق : لوالا : هوجو هيفو (هللا دهعب نوفوي نيذلا) هلوق 4لوالا ديقلا )

 اولاق برب تسلأ) مهسفنأ ىلع مدهشأو مدآ بلص ىف اوناكنيح هيلع مهدهاع ىذلاديري : امهنع هللا

 ءايشالا : امهدحأ : نيهجو نم وهو هتح ىلع ليلدلا ماق رمأ لكهللا دهعب دارملا نأ : ىتاثلاو (ىلب

 لئالدلا اهيلع هللا ماقأ ىتلا :رخآلاو . رييغتلاو خسنلال بقتال ةعطاق ةيلقعلئالد اهيلع هللا ماقأىتا

 ليلدلا ماقام لك (هللا دهعب نوفوي) هلوق تحن لخد هنأ لصاحلاو . ماكحاألا كلت مهل نيبو ةيعمسلا

 نأكلذىلع ةلالدلاو ةجحلا نم دكوأ دهعال هنأ قملا لب ةجحلا لع دهعلا ظفل قالطإ حصيو . هيلع

 نأ همزاي امير كلذاو نيعلا درجم الهيوجو ليلدلاب تيثاذإ « هيءافولا همزاب امناف ءىثثلا لع فلح نم

 1 و ا الا ا ا رو 5 را
 هتف اخأ 12 فلاحا نإ كل 1 كلت لكي ناي نايل دهتلا اقرم كا نوك ل عمسلا

 تايهمللالكنع ءابتنالاو تارومأملا عيمجب نايتالا هيف لخدي و ؛لكلالعف اذإالإ هنيمبىف اراب نوكيال

 حيحصلاراتخلا وه لولا اذهو . تانامآلاءادأ هيف لخديو ؛ تالماعملا ىفدوقعلاب ءافولا هبفلخديو

 .ةيآلا ليوأت ىف

 : لاوقأ هيفو (قاثيملا نوضقني الو) هلوق «ىناثلا ديقلا 9
 ءافولا ناف « دهعلاب ءافولا نم بيرق مالكلا اذه نإ نيرثك آلا لوق وهو «لوالا لوقلاإ)

 نأ مزل هدوجو بجو امل هنإ : لوةي نأ لثم اذهو ؛ دهعلاو قاثيملا ضقن مدع نم بيرق دهعلاب
 نأ همّزاب دبعلاب ءافولا كلَ كف نامزالتم اممنأ الإ ناراغتم ناموهفملا ناذبق « همدع حت

 . قاثيملا ضةنيال
 هل ةنامأ ال نا نامإال» مالسلا هيلع لاق . ةداعساا بتارم لجأ نم دهعلاب ءافولا نأ ملعاو

 . نآرقلا ىف ةريثك بابلا اذه ىف ةدراولا تايآلاو «هل دبعال نمل نيد الو
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 خام َنولصَي نيذلاو . قالا نوبل دب نوكأ

 را سا دس ءاع.و 22 ع تاكو سا ة دما 22 ع

 أوريص نيذلاو "1» باسحلا ءوس َنوُفاتعو مه.ر َنوَشْحو لَصوي نأ هب هلا

 َنوةرديوةينالَعوارس 0 اوشاو ةالصلا ارماني هجو ءاعتب

 هه - 7 رش "نج

 حلص نمو 9 اهنولخدب 00 طخ ا «؟5؟2» رادلا ىقع م .ككتكوأ ةتيسلا ةنسحلاب

 ان 2 سهوا و

 08د بالك نم ٍض 01 ةكئالملاومهتاب 0 00

 «؟4» رادلا قع معنق من رلص ام عيل مال

 امتقرافم ىلع نوقرتحيف مبقوشعم اوقراف اوتاماذاف . ايندلا تاذل ىلع نيفك اع ىلوملا ةرضح ةمدخب

 ىوأملا اذه فصو ىلاعت هنإ مث (منهج مهاوأم) لاق كلذلف ةبيصملا هذهربحي رخآ ءىش مهدنعسيلو

 . كلذك الا نأ كشالو (داهمللا سئبو) لاقف

 للا ىلإ ةراشإ اذهف ( ىمعأ وه نك قحلا كبر نم كيلا لزنأ اسمأ مل نفأ) ىلاعت لاق مث

 نال ء رخآلاك امهدحأ سيلو . ىبعالاك هب لهاجلاو ؛ ريصبلاك ءىثلاب ملاعلا نأ وهو هركذ مدقتملا

 ىلع ناك امدسفأ امبرو ؛ كلاهملا فو بلا ىف عقيب هنأ رهاظلاف . دئاق .دغ نم ىثمب ذخأ اذإ ىععألا

 . كالهالاو كالملا قم انمآ نوكي هنافريصيلا امأ ؛ ةمفانلا ةعتماألا نم ةقزط

 تانلآلا بابزأ الإ ةلئفأللا ةدب عفتني ال هنأ دارملاو (بابلآلا اواوأ ردك امإ) لاق مث

 ثبادح لك ه اظب نوريعيو اهابل 00

 . هبابلو هرس ىلإ

 نأ هب هللا ىمأ ام نولصي نيذلاو قاثيملا نوضقنيالو هللا دهعب نوفوي نيذلا» لجو زع هلوق
 ةالصلا اوماقأو مهير هجو ءاغتبا اوربص نيذلاو باسحلا ءوس نوفاخيو مهبر نوشخيو لصوي

 ندع تانج رادلا ىقع ممل كئاوأ ةئيسلا ةنسحلاب نؤرديو ةينالعو ارس هانقزر امم اوقفنأاو

 مالس باب لك نم مهلع نولخدي ةكئالملاو مهتايرذو مهجاوزأو مهئابأ نم 5 نمو اهنواخدي

 رادلا ىقع معنف متربص امب مكيلع



 ةيآلا «ىنسحلا مهمرل اوباجتسا نيذلل» ىلاعت هلوق اب

 اهركذدق لاك 3 انهه ةدايزلاركذيملو : لالجالاو ّ

 هلوةىهف : ءايقشاألا ارح اك (ةدايزو ىدخلا نرد نيذلل) هلوق وهو « 2 ةرودس ْق

 ظعتلاب ةنورقملا عاطقنالا نع ةيلاخلا ةمئادلا

 . ةبوقعلاو باذعلا نم ةعبرأ عاونأ مهلف (هل اوبيجتسي مل نيذلاو)

 لعج ءادتفالاو (هب اودتفال هغم هلثمو اعيمج ضرألا ىفام مل نأول) هلوق «لوآلا عوتلافإ

 هولعج ىأ مهسفنأ هب اودتفال : هريدقت فوذحم هباودنفال لوعفمو ؛ رخآلا نم الدب نيئيشلا دحأ

 (ضرالاىام)هلوقىف «ام»ىلا ةدئاع«هب»ىف ةيانكلاو : باذعلا نم مهسفنأ ءادف

 اعافا ةاؤشام لكوا كهتاذ وه<ناسنإ لكل تاذلاب بوخحملا نآل «"ق> ىنعملا اذه نأ ملعاو

 اكلام تاكو بعتلاو ملألاو ررضلا ىف سفنلا تناك اذاف ٠ هتاذ ملاصم ىلا ةليسو هنوكل هبحي

 دبال ضرعلاب بوبحلا نآل . هسفنل ءادف هلعجبنأب ىضري هناف حاورآلاو .داجألا ملاع ىواسي امل

 ١ تادلاناا 2 نورك اك1 ءاذف نورك (كأاو

 (باسحلا ءوس مهل كئلوأ) هلوق وه مهل هللا هدعأ ىذلا باذعلا عاونأ نم «ىناثلا عونلاوإل

 هتيدوبعو هللاب كلغشام لكف : ناتلاح انهه لوقأو . مهلامعأ طبحأ مرفك نآل كاذ : جاجزلا لاق

 ةراضلا ةلاحلا ىهف هللا ريغب كلغشام لكو « ةيسدقلا ةيولعلا ةفيرشلا ةديعسلا ةلاخلا ىهف هتبحمو

 كلشالاو :ديارالاو لقاللاو فععاألاو دال ن البق نيتلاخلانيتاه نأ كشالو ءاةسسخلا ةثذؤملا

 نأ تالوقعملا ىف تيثادل اهَحورو اهتوق تجوت لاو>-آللا هذهل ةبسانملا لامعالا لع ةيظاوملا نأ

 2 د نافل تك كا اكل اديأا كاسترو مس از تاكلملا لص كح رن نانا را

 لابلاب روطخلاوةظحللاو ةحبللا ىتح لاعفاآلا كلت نم ةدحاو لكو ةخسارلا: تاكلملا كلت لوصح

 دنعو «باسحلا وه اذهف سفناا ىف ةلاخلا كلت لوصح ىفام ارْثأ بجو هناف فيعضلا تافتلالاو

 لاقثم لمعي نمودري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نف) هلوققدص ناسنالل نيب, لوصفلا هذه ىف لمأتلا

 (هرر أرش ةرذ

 لابقالا ىفو هللا ىوس امع ضارعالا ىف مهيرل اوباجتسا نيذلا مم ءادعسلاف اذه تبث اذإ

 . ىنسحلا مل لصح مرجالو ىلاعت هللأ ةيدوبع يلع ةيلكلاب

 « باسحلا .وس هل لصحي نأ بجو ببسلا اذهلف ؛ مهبرل اوبيجتسي مل نيذلا مهف ءايقشاألا امأو

 مهقوشعم نع نيمورحم اوقب اوتام ايلفىلوملا نعاوضرعأو ايندلا اوبحأ مهنأ باسحلا ءوسب دارملاو
 . ىلوم لا ةرضح ةمدخ زوفلا نع نيمورخ# اوةبو ايندلا وه ىذلا

 داعستسالا نع نيظاغ اوناك مهناأل كلذو (منهج مهاوأمو) ىلاعت هلوق (ثلاثلا عونلاوإل



 ا ةيآلا < ىنسحلا مهر اوال ,ذللد كاجو

 غلا كلذ نوكيو ءىثلا ىلع. دقوي نأ :ىناثلاو (نيطلا لع ناماهاي ىل دقوأف) ىلاعت هل 50

 ئودقوت انعوز انههلاَم تيسلا |ذهلف . راثلا قاهلع ةعشلا داس الالب ردت اذا نم ناسا

 (رانلا ىف هيلع

 بهذلا ةيلح ءاغتبال هيلع دقوي ىذلا : ىتناعملالهأ لاق (ةيلح ءاغتبا) هلوق ىف (ثلاثلا ثحبلاإل

 اهنم ذختي برساللاو ؛ صاصرلاو ساحنلاو ديدحلا ةعتمألا ءاغتبال هيلع دقوي ىذلاو ٠ ةضفلاو

 ءاملا دبز لثم دبز ىأ (هلثم دبز) هلوقو هب عتمتي ام لك عاتملاو ء اهم عفتني ىتلا ءايشاآلاو ىناوآلا

 ..ليسلا هلمح كذلا

 قحلل لاثمألا هللا برضي كلذك ىنعملاو (لطابلاو قحلا هللا برضي كلذك ل ىلاعت لاق م“

 حارطالاو ىلا ءافجلا : ءارفلا لاق (سانلا عفنيام امأو ءافج بهذيف دبزلا امأ) لاق مث . لطابلاو

 لضعف لإ ةضعل مضنملا هنم عمتجملل مسا ءافجلاو  هامر اذإ ءافج هوفحب هءاثغ ىداولا افج : لاقي

 هنأ الإ خفتتيو وبريو ءاملا هجو ىلع ولعي دق دبزلا نأ : ىنعملاو « لاحلا ىٍلع بصن ءافج عضومو

 تالايلاوتاهبشلا كإذكف . ةعبسلاداسجأألا نمو ءالانم ىفاصلارهوجلاّق ب, و لحمضي ةرخآلاب

 نم ءىث هبوشيال ارهاظ قملا قبو لوزتو لحمضتو لطبت ةرخآلاب اهنأ الإ مظعتو ىوقت دق

 ناك هنآل ةبؤر ةءارقب أرقيال متاح ىلأ رءو. الافج جاجعلا نب ةبؤر ةءارق ىفو « تايبشلا

 .,راغلا لك

 هلوقدنع مالكلا متهنأ : لوآلا : ناهجو هيفف (ىنسحلا مهبرل اوباجتسا نيذلل ا ىلاعت هلوق امأ

 هلو (ىنسحلا مهرل اوباجتسا نيذلل) هلوقب مالكلا فنأتسا مث (لاثمآلا هللا مرضي كلذك )

 هلبقامب لصتم هنأ : ىتاثلا . ىنسحلا ةلاحلاو ىنسحلا ةاصخلامملل هريدقتو هربخ نيذلاو ءادتبالاب عفرلا

 مث بيجتسيال نم لثم ءافج بهذي ىذلاو بيجتسملا لثم وه قبب ىذلا لاق هناك : ريدقتلاو

 ةرسحلا عاونأ بيجتسيال نو « ةنجلاوهو ىن-حلا بيجتسي نمل هنأ وهو الثم هنوك ىف هجولا نيب
 مهرل اوباجتسا نيذلل لاثمألا هللا برضي كلذك :ريدقتلا نوكي نأوهو رخآ هجو هيفو « ةبوقعلاو

 : فود ردصمل ةفص'ىسملا نوكف ١ ىدحلا ءاجتنالا

 هلوق ىهف ءادعسلا لاوحأ امأ . ءايقشالا لاو>أو ءادعسلا لاو>أ انهه ركذ ىلاعت هنأ مِلعاو

 ةوبنلاو لدعلاو ديحوتلا نم هيلا ههاعدام ىلإ هوب اجأن يذلا نأ ىنعملاو (ىنسحلا,ميرل اوباجتسانيذلل)

 « ةنجلا : سابع نبا لاق . ىنسحلا مهلف هلوسر ناسل ىلع ةدراولا عئارشلا مازتلاو لسرلا ثعبو

 ةرضملا بئاوش نع ةضلاخلا ةعفنملا ىفو نسحلاف ىدظعلا ةعفنملا ىلا: اعلا لها لاو



 53 ىدولا ىعم هنمو : لاق لاش اذإ ًايفاإو اكل ىمشسإ ا لاق (ىناثلا لوقلاو)

 رسما لوغلااوه [لوالاو ٠ لسملاك لئاسلا ءاحلل مسا ىداولاف لوقلا اذهىلعو « هناليسو هجورخل

 هنأال] ةيدوأألا هايم تلاس : ريدقتلا ناكف ًازاجي (ةيدوأ تلاس) هلوق نوكي ريدقتللا اذه ىلع نأ الإ

 . هماقم هللا فاضملا مقأ ى فاسملا فد

 ةلعفأ ىلع عمج العاف ملعنالو داو عمج ةيدوألا : هللا همحر ىسرافلا لع وبأ لاق «(ىاثلا ثحبلا إل

 :ديهشو دهاشو ٠ ملعو ملاعك دحاولا ءىثاا ىلع ليعفو لعاف بقاعتل كلذ نوكي نأ هبشيو : لاق

 ليعفذزوو « رايطأ ورئاطو , باككأو بحاصك لاعفأ ىلع عمجب لعاف نزو نإمث ء ريصنو رصانو

 عمجي مرجال ليعفو لعاف نيب ةرو. ملا ةبسانملا تلصح امل مث ةبرجأو بيركب : ةلعفأ ىلع عمج

 تفيوشإو ماتيأو متي : لاقيف لعافلا عمج ىلع ليعفلا عمجمو ةيدوأو داو لايف . ليعفلا عمج لعافلا

 . سلاجملل ةيدنأو دان «ةيدوأو داو ريظن : هريغلاقو . هللاهمحر ىسرافلا لعو:أهلاقاماذه فارشأو

 قيرط ىلع الإ ىنأب ال رطملا نآل ءريكتتلا ليبس ىلع ةيدوأ ظفل ركذ امنإ ( ثلاثلا ثحبلاإ)

 : ناثحب هيفق (اهردقب) ىلاعت هلوق امأ . ضعب نود ضرألا ةيدوأ ضعب ليسنف عاقبلا نيب ةبوانملا

 ص و محاردلا هذه ردق 23 لاقي ءىثلا غلبم ردقلاو ردقلا : ىدحاولا لاق «لوآلا ثحبلاإ)

 ال رن نيرا فراخ را تزف: كرولا غلبت كىأ ؟ اهرادقم ءراهردق

 عستا نإو . ءاملالقىداولارغص ناف : ءاملانم ىأ (اهردقب ةيدوأ تلاس) «ىلاثلا حبلا إل

 . ءانملا شك ىداولا

 : ناثح هيفف «ايار م لمتحاف )ل هلق اه

 لاق (ايبار) هلوقو . مسالا دبزلاو « ادابزإ ىداولا دبزأ لاقي : ءارفلا لاق «لوأالا ثحباارإ

 . داز اذا وبري ابر : لاقي . هخافتنا ببسب ادئاز : هريغ لاقو . ءاملا قوف ايلاع ايفاط : جاجزلا

 | ىلاعت هنأ ملعاف (هلثم دبز عاتم وأ ةيلح ءاغتبا رانلا ىف هيلع نودقوي امموإإل ىلاعت هلوق امأ

 + ثتحابم هيفو ءراتلا نم لصاحلا ديزااب لثلا برضي هعبتأ . ءاملا نم لصاحلا ديزلاب لثملا برض

 ةديبعوبأهراتخاو «ءايلاب (نودقوي) مصاعزعصفحو , قاسكلاو ةزمح أرق (لوآلاثحبلاإل

 هيفف ريدقتلا اذهىلعو ؛ باطخلا ىلع ءاتلاب نوقايلاو . بطاخم نبه سيلف اضيأو (سانلا عفني) هلو

 نأزوحب هنأ : ىناثلاو (ءايلوأ هنودنم مهذختافأ لق) ءاوق ىف نيروكذملل باطخ هنأ : لوألا : نابجو

 . نودقوملا اهأ رانلا ىف هيلع نودقوت امو: لاق هناك . ةفاكلا هب دارب اماع اباطخ نوكي

 « رانلا ىف ءىثلا كلذ نوكيال نأ : امهدحأ : نيمسق ىلع ءىثلا ىلع داقيالا (ىناثا ثحبلا)



 7 ةبالاعءىثلك قلاخ هللا لق» ىلاعت هلوق

 وهو « لعفلاب القتسم دبعلا نوكي نأ بجو مذلاو حدملا لصحامل هنأ ىلإ عجري هلصاح : انلق

 نأ انركذ دقو « رفكلا ىلع تومي هنأ هنم ملاع هنأ عم هرفك ىلع بهل ابأ مذ ىلاعت هناأل ء« ضوقنم

 . ةيآلا هذه ىف هجولا اذه ريرقت اذهف عوقولا لاح مولعملا فالخ

 دبعاا لعف نأ كمشال و (ءىثلك قلاخ هللالق) هلوق ةيآلا هذبب كسلا ف «ىناثلا هجولا امأو إل

 . مدقتام هيلع مهاؤسو هللا وه هقلاخ نوكي نأ بجوف ءىث

 ىلاعت هنأ هيف لاقي سيلو (راهقلا دحاولا وهو) هلوق ةيآلا هذبب كسملا ف «ثلاثلا هجولاوإل

 نجا ولا وه دارملا'نزك نأ يو ةقلاكلا وه. قباسلا رك ذملا ناك املو : ىلا كاان

 . انلوق ةحص ىلع اضيأ اليلد نوكي ذئئيحو ؛ هاوسام لكل راهقلا . ةيقلاخلا ىف

 سيل عازنلا اذه نأ ملعا . ءىثلا مسا هيلع عقبال ىلاعت هللا نأ مهج معز 46 يناثلا ةلأملا)

 جتحا وىلاعت هللا ىلع مسالا اذه عقبال هنأ معذو.ال مأ هيلع عقب له مسالا اذه نأوهو ظفللاىفالا

 ناك امو (ءىث لك قلاخ هللا) ىلاعت هلوقل « هسفنل اقلاخ هنوك بجول ائيش ناكول هنأب هيلع

 ماعلا نآل ؛ صيصختلا هلخد ماع اذه : لاقي الو « ءىثلا مسا هيلع عقبال نأ تجي الاخ كل:

 ةنامرلا هذهتلكأ : لاق اذا أك هنم سخأو قابلا نم لقأ صوصخلا ناك اذا نس ا] صوصخلا

 نكمي فيكف : اهفرشأو تادوجوملا ىلعأ ىلاعت هللا تاذ انههو ءابلكأام تابح اهنمه تطقس هنأ عم

 ؟ هقح ىف اصوصخم محلا نوك عم هلوانتي ىذلا ماعلا ظفللا ركذ

 مولعمو « ءىث هلثم لثم سيل : ىنعملاو (ءىث هلثك سيل) ىلاعت هلوقب كسب 4ةيناثلا ةجحلاو إل

 هلثم لثم نأ ىلع هبن ىملاعت هنأ عم « هسفن لثم لثم ىلاعت ىرايلاف , اهسفن لثم لثم اهناف ةقيقح لكنأ

 . .ىثلا مءاب ىمسم ريغ ىلاعت هنأ ىلع صيصنت اذهف . ءىتب سيل

 زوجبال هنأىلع ةيآلا هذه تلد (اهم هوعداف ىنسحلا ءامسأللا هتلو) ىلاعت هلوق «ةثلاثلا ةجحلاو

 ظفللا اذه نوكي الف « تادوجوملا سخأ لوانتي ءىثلا ظفلو « ىنسحلا ءامسالاب الإ هللا ىعدي نأ

 هّللأ ءاعدزوج ال نأس جوف 04 ىسحلا راسل نم ظفللا اذه نوكال أ بود وو 6 نسح ىنعمب أرعشم

 ةدايق ريكا ] مىق ىإ لقزةلوه نام هيلع مسالا اذه قالطإ ىف اوكسمت باتحالاو ؛ ظفللا اذه ىلاعت

 (مكنييو ىنيب ديهش هللا لق

 لق) هلوقو «باولا كوزتم لاؤتس (ةداهش ربك اء ىأ لق) هلوق نأب ؛ هع مصخلا باجأو

 . هلبق امبدل قلعتال هسفنب لقتسم أدتبم مالك (كنيبو ىنيب ديهش هللا
 . ةردقلاب ال هتاذل رداقو ملعلاب ال هتاذل ملاعىلاعت هنأ ىف ةيالاهذهب ةلزتعملا كسمت ((ةثلاثلا ةلأسملا )ل

 «19-رغغ هد



 ةيالا هللا لق ضرالاو تاؤمسلا بر نم لق» ىلاعت هلوق م

 . لهجلاو هفسلا ضحم ةيحلالا ىف هلل ءاكرش اهنوكب مهيكح ناك كلذك رمآلا ناك اذإو « رثأ الو

 اك ةبآلا قو

 : هوجو نم لاعفآلا قلخ ةلأسم ىف ةيآلا هذ. اولدتسا انباحصأ نأ لعا «ىلوألا ةلأسملا )ل

 ذآ تاكشلاو تاكرملا لك تاتكس و تاكرح قلت تاناويحلا نأ اوبعز ةلزتعملا نأ : كوالا

 ام ىلاعت هللا نأ مولعمو . هقلك اوةلخ ءاكرش هلل اولعج دقف ريدقتلا اذه ىلعو « ىلاعت هللا اهقلخي

 . هسفن لعف قلخي ال دبعلا نأ ىلع ةيآلا هذه تلدف « راكنالاو مذلا ضرعم ىف ةيآلا هذه ركذ

 قلك هنأبا لوقلا قلطت ذل انأ الإ ٠ 'تدحو لدعم دبعلإ نإ :' انلق نإو نحن : ىضاقلا لاق

 كدر لل ل رس اك ل نأ ردع رش اح ناك ٠ نا قح قلت كإ لق ل ءانقطأ ولو
 هقلخ نوكيال هنأ الإ ءاقلاخ دبعلا نوك ريدقتب نأ تبثف , هلك كلذ نع هزتم ىلاعت هللاو . ةرضم

 وهف ىلاعت هللا قلخ وهام نيع نولوقي مهنأل  ةربجملل مزال مازلالا اذهف اضيأ و « ىلاعت هللاَقلع

 نيكولا ةلرتم لاعفالا كلن قلخ ىف نيعلاو هلالا نال كرشلا نيع اهو . هل لعفو دتعلا بسك

 رافكلال ابيع مالكلا اذه ركذ امنإ ىلاعت وهف اضيأو . قح هيف رخآللو الإ امهدحأل لامال نيذللا

 اولوقي نأ رافكلانآل . ةدئاف مذلا اذهَقِب امل ىلاعت هلل الخ دبعلا لعف ناك ولو ؛مهتقيرطل امذو

 لهجلا ىلا انبسني ملو هيلعانمذي ملف انيف رفكلا اذه قلخ امل ىلاعتو هناحبسهللا نإ ريدقتلا اذه ىلع

 . انرايتخاب الو انلعفبال انيف لصح دق هنأ عم ريصقتلاو

 مدعلا نم جارخالا نع ةرابع نوكي نأ امإ قاخلا ظفل نأ : لوآلا لاؤسلا نع باوجلاو

 نأ دبالهناف اثدحع دنعلا نوكي نأ رتدقتيف نيهجولا لعزو + رتدقتلا نع ةرابع نوكيوأ : دوجولاىلا

 "هللا قلك هدلخ لليل هنأ الإ اقلاخ ناك نإ و نعل وا: هلرق ا امأ ١ ان داخأ نوكت

 ةكرحلا نأمواعمو  دوجولاىلا مدعلا نم جارخالاو نيوكتلاو داحيالا نع ةرابع قلخلا : انلق

 نقولا لسا اك .لانعت :ةناا ةزدق ةعفاولا كرحللا الثما انتاك ذل «نيقلا  ةزدفن ةفقاولا

 هل قوخ ىهئاتلا ]م4 لاا يا دوه ىذلا: اذه: نإ لاه نأ حصي دلو "قالا واحتلال اثم

 ه1 ل ءاسإو ةفلاخ لإ 1 ل1 ؛ ثا رابتعالا ارئاسأ ىف .ةقلاخملاا ل وصح فك مالا لب ١ لات

 ىلع مزال اذه هلوق امأو . لالدتسالاىف ىنكي ردقلا اذهو هجولا اذه نم ةلثاملا لوصحىف حدقيال

 هنأىلع ةلاد ةيآلا هذه نآل ؛ مزالريغ اذه لوقنف « ىلاعت هلل قولخم دبعلالعف نإ اولاق ثيح ةريجا

 اتمزاي تفيكف' « ةتبلا اقلخ ديعلل تيثتال نحنو ٠ ىلاعت هللا قلل الثم دبعلا قاخ.نوكي نأ زوال

 . بهذملا اذه ىلع رافكلا مذ نسح امل. . ىلاعت هلل اقلخ دبعلا لعف ناك ول : هلوق امأو ؟ كلذ



 را ةبالا «هللأ لق ضرالاو تاومسلا بر نم لقدىلاعت هلوق

 م" 6م

 300 ها ود نم م رم لف لق ا ١ ضرالاَو تا 0 ف
- 

 هه 5-4

- 

 مآ . ريصتلأو ىعألا ىوتسيي له ل 0 ا اننا

 0 هَ م را 26 ص ه2

 60 هب 000 هَل هقاَحكاوُهلَ + اك هلل ا مأ رولا تايلظلا وتس له

 ١-1 راَهَْلا دحاولا وهو ءىَت لك قلاخ هللا لق مهل

 نوكلع ال ءالوأ يك نم مت افأ ل هللا لق سرا 1 5 بر نم لق ىلاعت هلوف

 0 ءأ روالاو تابلظلا ىوتت له مأ ريصبلاو: ىعالا ىوتنت له لق ارض الو اعفن مهسفنأل

 راهقلا دحاولا وهو ءىث 0 ا ةلخ ءاكرش هلل

 داع : هل 5 هنرك نع هل دجاس ضراللاو تاومسلاف نم 15 تأ ني امل لاح أ ملعا

 باوجلا اذه ناكاملو (هللا لف ضرالاوتاومسلا بر نم لق) لاقفمانصالا ةدبع ىلع درلا ىلإ

 ل 0 كال واني: قرتف و لرثسلا هن زك ١5

 مهللق : ل تانئاكلا لكل برلا وه هناحبس هنأ نيب املو ةتبلا هنوركتيال مهنأ ىلع اهيبنت باوجلا

 تناك املو . ارضالو اعفن اهسفنال كامتال ىهو تادامج ىهو ءايلوأ هللا نود نم مثذختا لف

 ةعفنملا ليصحت نع ةزجاع نوكت نأف اهسفنأنع ةرضملا عفدو اهسفنال ةعفنملا ليصحت نع ةزجاع

 اهتدابع تناك كلذ ىلع ةرداق نكحت مل اذاف ؛ ىلوأ كلذ ناك اهريغ نع ةرضملا عفدو اهريغل

 ىمعالاك ن وكي ةجحلا هذه / لهاجلا نأ نيب ةرهاظلا ةجحلا هذهركذ املو . هفسلاو ثبعلا ضخم

 ملعي دح أ لك نأ اكو ءرونل ام معلاو ٠ تايلظلاك ةجحلا هذه لثمب لهجلاو . ريصبلاك ام ماعلاو

 نأ ةرورضلاب معي دحأ 00 هلا راس 0 ( ريصنلا يواسيال ىعاللا نأ ةوورتلا

 ىوتسي) مصاع نع ورمعو ركب وبأو ىناسكلاو ةزمح أرق . اهم ملاعلا ىواسيال ةجحلا هذهب لهاجلا

 اذه دكأ ٍِ ةديبغوبأ ةراتخاو ءاتلاب نوقانلاو عمج ا 07 ةمدقم اهنالل , ءايلاب (رونلاو تاملظلا

 اهمأ اومعز ىتلا ءايشالا هذه ىنعي (مهماع قلخلا هباشتف هقلك اوةلخ ءاكرش هلل اواعج مأ) لاقف نايبلا

 دكراشت نأ بجوف « ةيقلاخلا ىف هللا كراشت اهنإ اولوقي ىتح هللا قلخ هبشن' قلخ اط سنل هلل ءاكرش

 قاخالو : ةتبلالعف اهنعردصي مل مانصأللا هذه نأ ةرورضلابنوماعين وك رشملا ءالؤهلب « ةيحلالا ف



 _ةيآلا«لاصآلاو ودل دي اا م

 نمو 5107 ْق نم 7 2 ةيدوسلا 5 0 دوجسلا نم 2 1 وهو : 01 و

 ضرالاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نئلو) لاق ام ىلع ىلاعت هللا ةيدوبعب نوفرتعي ضرألا ىف

 (هللا نلوقيل
 او عوضخلاو دايقنالا نع ةدايع دوجسأا نأ وهف يالا ريسقت ُّق ىناثلا لوقلا اءأوإ

 لكلاىف ةذفان هتكيشموهتردق نآل « ىنعملا اذهب هلل دجاس ضرآألاو تاو.حلاىف نم لكو . عانتمالا

 دوجولاو مدعلل ةلباق هتيهام كركك يذلا رد ةاذإ نكمملاو هتاذل نكس ءاروسام نا هقل وهلا ىقحر

 رثؤم ودج ومريث أتبالإ « سكعلاب وأ هءدعىلع هدوجو ناحجر عنتما كلذك نأك نملكو . ةيولا ىلع

 ع َّق كفا 0 3 همادعأب هأآوسام لك مدعو : هداجبأب هنأ> يس قحلا ىو لكدوجو نورك

 ؛ د وضخلاو عضاوتلا وهو دوجسلا وه كلذو « مادعالاو داحيالا ىفرط ىف تانكمملا

 ره .رم ملسأ هل وز هلوقو (نوتاق هل ك1 تت اومسلا قام هل لب) هل وق ةيآلا هذه ريظنو

 (ضرآلاو تاومسلا ىف

 هلوصح ىلإ عبطلا ليمي امم ثداولا ضعب نأ : دارالاف 0 81 لا 3 ام

 - 2 هداحبإو 1 هردقو هئاضقب 1 لكلاو 0 تاهور 0 5

 : ةعفادملاو عانتمالا ىلع

 00 نالوةهيفو «لاصآلاو ودغلاب محلالظو ل ىلاعت لاق 5

 . هلل دجسي هلظ ناف ًارفاك وأ أنمؤم ناك ءاوس صخش لكن ورسفملا لاق «لواآلا لوقلاإل

 « هراك وهو 0 رفاكلا لظو ٠ عئاط وهو اعوط هلل دجسي نمؤملا لظ : دهاجم لاق

 نبا لاق اذه دنعو « هلل دجسي هلظو هللا ريغل دجسي رفاكلا نأ ريسفتلا ىف ءاج :جاجزلا لاقو

 لعج اك عشختو اهب دجست اماهفأو الوقع لالظلل ىلاعت هللا قلخي 5 ل الا

 هبر ىلجت املف) لاق اك اهبف ىلجتلا رثأ رهظ ىتحو ىلاعت هللا حيبستب تلغتشا ىتح اماهفأ لابجلل هللا

 (اكد هلعج لبجلل
 ببسب اهلوطو بناج ىلإ بناج نماهناليم لالظلا دوج نم دارملا نأ وهو «ىتاثلا لوقلاوإل

 اهليمو اهرصقو اهلوط ىف ةيلستسم ةداقنم ىهف ء سمشلا عافترا ببسب اهرصقو سمشلا طاطحتا

 رثكتو مظعت امإ لالظلا نآل ذل لاصاإلا او وذعلا ![صضخ اقوا كناج ىلا تناج نم

 . نيتقولا نذه يف



 55 ةيآلاءضرآألاو تاومسلا ىف نم دجسي هللو»ىلاعتهلوق

 سرتارثو مررت لس سب م ءس هس« مهر ه2 6 م ساس هه ىلا 1 ف رت هلا 112

 ودغلاب مهلالظو اهركو اعوط ضرالاو تاومسلا ق نم لدعسلا هللو

 2>١6« لاصألاو

 ةوعدلا فاضتنأ : امهدحأ : ناهجوهيف (قحلا ةوعد) فاشكلا بحاصلاق (ىتاثلا ثحبلاإل

 ةلالدلاهنه دوصقملاو (قحلا ةملك) هلوقىف ةملكلا هبا فاضت ا لطابلا ضيقن وه ىذلا قهلا ىلإ

 باب نم اذهو , الطاب هنوك تارامأ نع ةيلاخ اهنوكو ةقح اهنوكب ةصتخم ةوعدلا هذه نوك لع

 وعدملا ةوعد ىنمم ىلع هناحبس هللا وه ىذلا قا ىلإ فاضت نأ : ىتاثلاو . هتفص ىلإ ءىثلا ةفاضإ

 . ملا ةوعدوهف هيلا ءاعد لكو هللاوه قحلا : نسحلا نعو ؛ بيجيف عمسي ىذلا قحلا

 هللا نود نم رافكلا مهنوعدي نيذلا ةهلآلا ىنمي (هنود نم نوعدي نيذلاو إل ىلاعت لاق مث

 دامج ءاملاو . ءاملا ىلإ هيفك طساب ةباجتساك ةباجتسا الإ هنويلطي ام (ءىثب مهل نوبيجتسيال)

 كلذكف « هاف غلبيو هءاعد بيحب نأ ردقي الو « هيلا هتجاحو هشطعب الو هيفك طسب رءشيال

 ةدئاف ةلقىف اوهش ليقو مهعفن ىلع ردقيالو « مهتباجإ عيطتسيالو مهئاعدب سحبال  دامج هنوعديأم

 كلذ ىلإ هافكلصتملو هعباصأ ًارشان اهطسبيف هيرشيل هيدبب ءاملافرغي نأدارأن م . مهتهلال مهئاعد

 ءاعدامو)لاقم“ ؛ نيونتلاب (هيفك طسابك ) ءاتلاب (نوعدت) ءىرقو . هبرش نم هبولطم غلب ملو ءاملا

 ةملالا اوعد نإو مهجب ل هللا اوعد نإ مهنآل : هيف ةعفنمال عايض ىفالإ ىأ (لالضفف الإ نيرفاكلا

 . مهتاجأ عطتست ل
 «لاصآلاو ودغلاب مهلالظو اهركو اعوط ضرآلاوتاومسلا ىف نمدجسي هلو إل ىلاعت هلوق

 : فيلو دوكسلا اذه دارملا ف نإ معا

 هجولا اذه ىلعو ء ضرألا ىلع ةيبجلا عضو ىنعمب دوجسلا هنم دارملا نأ «لواآلا لوقلا)

 ضعف نونمؤملا مثو صوصخلا هب دارملا نأ الإ اماع نكناو ظفللا نأ : امهدحأ : ناهجو هيفف

 هيلع كلذ ةبوعصل اهرك هلل دجس نم نيبلسملا نمو . طاشنو ةلوهسب اعوط هلل نودجسي نينمؤملا

 ماعلا اضيأ هنم دارملاو ماع ظفللا نأ : ىتاثلاو . ىبأ مأ ءاش ةعاطلا كلت ءادأ ىلع هسفن لمحي هنأ عم

 ةكمالملا لب ؛ هلل دج-د ضرالاو تاومسلا ىف نم لكس يل هنأل «لاكشإ ةبآلا ىنف اذه ىلعو

 ..نودحتس الف نورفاكلا امأو « ىلاعت هلل نودجاتي سنالاو نجلا نم.نوتفؤملاو ؛ هلل نودجس

 (ضرالاو تاومسلاف نم دجسي هللو) هلوق نم دارملانأ : لوألا : نيهجو نم هنع باوجلا



 هدا ولا ل دل

 ها هرعص - كراع ١ لس( 3: اح هةر ص 6 ام نتاس6 سامو دج اح

 ىلا ع رويس هنود 37 00 نيرالو وحلا ةرحمل
 و

 !إ نيرفاكلا 1 هغلاي وه امو ها ملل ٠ ءاناىإ هيفك طسانك الإ

 «4» لاللَض ىف

 ديدنش : ةداتق ودها لاقف تارابع انههنيرسفملاو « ةيلاغا ادي دش ىلاعت هنأ : ىحملا ناكف . ةلباعلاو

 . لول اديدش : سابع نبالاقو ؛ ةمقنلا ديدش : نسحلا لاقو « ةبوقعلاديدش : ةديبعو.ألاقو « ةوقلا

 لادا دي دش ى أ (لاحلا دب دش) هلوقف ٠ كداح 1 1 نع لحام لاقي : : ةفرع نبا لاق : :كلاثلا

 كمال دقحلا نآل ؛ حصيال اذه اولاق . دقحلا ديدش أ (لاحلا ديدش) مهضعل نع ىور: : عبارلا

 لآ يس 3 رز اذإ طاقلالا هذه لاثمأنأ ناتكلا اذه ى ان د ددق انأألإ .ىلاعت هللا قع ق

 ىلاعت هنأوه انهه دقحلاب دارالاف ظ ضارعألاءىدايم ىلعال ضار تايابن ىلع لصحت اهناف لاك

 . ةدارالا كلتهنع ىفخي هنأ عم هيلارشلا لاصيإ ديري

 هقكأ ل الإ ءىشل مهل نويحتسال هنود نم كوعدب نيذلاو د ةهوعد هل) للاخت هلوق

 («لالض ىف الإ نيرفاكلا ءاعد امو هغلابب وه امو هاف غلبيل ءاملا ىلإ

 : ناثح هيفو ؛ قحلا ةوعد هلل ىأ (قحلا ةوعد هل) هلوق نأ معا

 ىضر سابعنبا نع ةمركع ىورام ::اهدحأ : رومأ ىهو نيرسفملالاوقأ ىف (لواآلا ثحبلا)

 دلل ره هنا نإ :: نسما لذ :"لاهناثاو 6 هتلاز)الإ هلإ ال لوق قطا ةوعد)) لاق هنأ اهبنع هللا

 هتدابع نأ : اهثلاثو . قحلا وه ءاعدلا ىف هيلا عاطقنالا نأ ىلا ”ىوي هناك . قا وه هؤاعدف
 . قدصلاو قحلا ىه

 دوجولا بجاو ناكاذإو ؛ قيقحلا قملا وه كلذو الطاب ريصي نأ نكسمي الف مدعلا لبقيال مسقو

 تاداقتعالا ق-أ ناكو وه وه ًاّمح نوكي نأب تادوجوملا قحأ ناكمدعلا لبقيال ًادوجوم هتاذل

 قا وه هدوجو نأ اذه تبق ٠ هدو+و ك1 هلاومل داقتعا وه 0 نك ذأ راكذألا أ

 قحلاوه لاكلاو ةيهلالا و ءانثلاب هركذو . تاداقتعالا ف قحلا وه هدوجو داقتعاو تادوجوملا ىف

 (قحلا ةوعد هل) لاق اذهلفراكذآلا يف



 / ةبالا ع لاحلا ديدشوهو هاف نوادي مودىلاعتهلوق

 ؛هنالد داجب و هنامصاخب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا اي 2| ةثيو نادل سا و

 0 مأ وه ا نأ اثنو لَغ ءاانريخأ : ةعئتر ّن ديبل وأ ةعيب ر نب دب رأ لاف : هب كتتفلا ناديربو

 تامو ؛ ريعبلا ةدغك ةدغب !ماع ىرو « هتقرحأف ةقعاص هيلع لسرأ دب رأعجرامل هنإ مث ءديدح

 . ةيلولس تدب ىف
 باحسلانم تازن اذاو ؛ باحسلان م دلوتت ةرات اهنألكلذو ادج بيجي ةقعاصلارمأ نأ ملعاو

 هجوو « اهتوق فصو ىف اوغلاب ءاكحلاو « رحبلا ةجل ىف ناتيلا تقرحأو رحبلا ىف تصاغ امي رف

 ةزرارخلا قاهتعيبط نوكت نأ ب جوف.« باحسلا ةعيبط دض اهيعيبطو ةئمناب ةراحراتلا نأ لالا

 اهناف ءكلذك رمالا سيل هنكل «ةداعلا ىلع اندنع ةثداحلا نارينلا ةعيبط نم تبيض ةنردلا

 صيصخت ببسب نوكي نأو دبال ةوقلا كلت ديزمب اهصاصتخا نأ تبثف « ىلاعلا اذه نارين ىوقأ

 . راتخنا لعافلا

 ىلاعت هنأ دارلاو (هللا ىف نولداحي مثو) لاق ةعبرآلا لئالدلا هذه ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 . تايآلا هذه ىف ةردقلا لاك لئالد نيبو (ىثنأ لك لمحنام ملعي) هلوق ىف هملع لاك لئالد نيب

 ' ةللأ ف نولداحب لئالدلا هذه رورظ عم رافكلا ءال وه ىنعي هللا ف نولداحب موز لاق مش

 نمأ انير نع انربخأ : لاق ىذلا رفاكلا ىلع درلا دارملا نوكي نأ : اهدحأ : اهوجو لمتحن وهو

 يل لاطرإ نع ل اك ىف مللادج ىلع درلا دارملا نوكي نأ : اهناثو . ديدح نم مأ ساحت

 دارملا نوكي نأ : اهعبارو . تازجعملا رئاس بلط ىف مهيلع درلا دارملا نوكي نأ : اهتلاثو . رشثنلاو

 : ىنعملاو « لاحلل اهنأ : لوألا : نالوق واولا هذه ىفو . لاصئتسالا باذع لازنتسا ىف مهلع درلا

 مثو) كلذ دعب لاق لئالدلا هذهركذ مت امل ىلاعت هنأكفانئتسالا واو اهنأ : ىتاثلاو . ةقعاصلا

 (هللأ ف نولداحب

 نموهو ةدئاز ميملا : ةبينق نبا لاق : لاوقأ لاحم ظفل ىفو «لاحلا ديدش وهو ىلاعت لاق

 5 هلوأ لاق لاثم ىلع تناكاذإ ةماكلاناف 2 طاغ اذه 5 ىرهز آلا لاقو 0 ناكمويم 0 2 لوهلا

 : لوالا - هوجو ىلع ذخأ مم اوفلتخاو ) دادمو سادمو داهم وحن 5 ةيلصأ ىبف ةزاوسكف

 فلكت اذا اذكل لحمتو : كالهللهضرعو ناطلسلا ىلا هب ىعس اذا نالفب نالف لح مهلوق نم لبق

 . هنوءقوتي ال قي رطب بكل هتادعأل ركملا ديدش هناحيسهثأ : ىعملا ناكف : هيفدهتجاو ةليحلا لاغتما

 ىأ » اللامع انالف تلح أمو لحما هس ةيعصلا ةنسلا ىمسلا هنمو ؛ ةدغلا نع ةرابع لاخلا نأ : ىباثلا

 ةازاجلا ىلع عقي لاعف ظفلو . ةدشلا وهو لحما نم لاعف لاو : ملسم وبأ لاق , دشأ انيأ هتمواق



 ةيآآلا «هتفيخ نم ةكئالملاو» ىلاعت هلوف 5
 (هتفيخ نم ةكئالملا 3 انام ةكئالملا هيلع ان 5 كلم 3 ةنأا# اهعاسلا - نذلارق هن كلم

 ك1 111, شسفجا نم قوكي |نأ دعبل هنأ ىهو,: قاتلا رو ..:لفؤطينلل اراتم هلع قوطقملاو

 هلوق فو (لاكيمو ليربجو هلسرو هتكئالمو) هلوق ىف أ فيرشتلا ليبس ىلع ركذلاب هدارفا

 : (حون نمو كنمو مهقاثيم نييبنلا نم انذخأ ذإو)

 هللا حبسي دعرلا ناف كلذ عمو ٠ صوصخلا توصلا اذهل مسا دعرلا نأ (ىناثلا لوقلا)

 هيزنتلا لوصح ىلع لدي ظفل دوجو الإ سيل امهارجم ىرحيامو سيدقتلا و حيبستلا نآل , هناحبس

 لاعتم دوجوم دوجو ىلع اليلد توضلا اذه ثودح ناك اءلف « ىلاعتو هناحبس هلل سيدقتلاو

 ءىش نم نإو) ىلاعت هلوق ىنعم وهو « احيبست ةقيقحلا ىف كلذ ناك ٠ ناكمالاو صقنلا نع

 مك عملا
 « ىلاعت هللا حبسي هناف دعرلا عمسي نم نأ احبسم دعرلا نوك نم دارملا نأ (ثلاثلا لوقلاإل

 . هيلا حيبستلا اذه فيضأ ىنعملا اذهلف

 , مهتدئقأ تارفز قربلاو « ةكئالملا تاقعص دعرلا ةيفوصلا تالكنم 4 عبارلا لوقلاإ)

 . مواكب رطملاو

 6 دعرلا ةعبتج اهو. : لق ناف

 . قربو دعرو تاملظ هيف) هلوق ىف «ةرقبلا» ةروس ىف لوقلا انيصقتسا : انلق

 كل ل ملا نأ ملعاف (هتفيخ نم ةكئالماوإ) هلوق أ

 ةكئالملابستو ىأ (هتفيخ نم ةكئالملاو) هلوق ىنعمو : اناوعأ هل لعج هناحبس هناف ؛ دعرلا ناوعأ

 نبا فو ال هللا نم نوفئاخ مهنإ : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق . هتيشخو ىلاعت هللا ةفيخ نم

 الو ماعط هللا ةدابع نع هلغشي الو ٠ هراسي ىلع نمو هنيمب ىلع نم فرعيال مهدحأ ناف « مدآ

 2س لاو نار

  ةيكلف ةيناحور ىوقب متت امنإ ةيولعلا راثآلا هذه نأ نر كذب ءاكللا ند نفعا نأ ملعاو

 ؛ةيولعلاراثالا رئاس ىفو حايرلاىف لوقلا اذكو ؛ هريدي ةيكلفلا حاورألا نم نيعم حور با>سللف

 هذهب نورسفملا هلاق ىذلا اذهف « هللا حبسي ةكئالملا نم كلم مسا دعرلا نأ ند هانلقتام نع اذه

 ؟راكتالا ]لقاعلاب قلب فيكف . ءامكملا نع نوققحملا هركدام نيع وه'ةراَعلا

 نم امم بيصيف قعاوصلا لسربو) هلوق ةبآلا هذه ىف ةروكذملا لئالدلا نم «عبارلا عونلا ١

 را قدا هق كلرت 7 ناو قل هلال ةلا ةروسا ف 3 ءاقلا ىعم انك دق انأ ملعاو (ءاشي



 و ةيآلا «هدمحيب دعرلا حبسي و ىلاعث هلوف

 لاقي نأ امإ ةماملا ءازجالا هذه نال كلذو , ةكحلاو ةردقلا ل ئالد نم اضيأ اذه نأ ملعاو

 نوكينأ بجو .لوالا ناكناف ضرالاهجو نم تدعاصتابنإ لاقيوأ ءاوهلا وج ىف تئدح اهنإ
 ءازجالا كات نإ لاقي تارك : ىناثلا ناكنإو 8 بولطااوهو رداق مكح ثدح ثاددحأب امودح

 ضراألا ىلإ تعجرف تلقثف تدرب ءاوهلانم ةدرابلا ةقيطلاىلإ تلصو اسلف ضرألا نم تدعاصت

 ةريغص نوكت ةراتو ةريبك تارطقلا نوكت ةراتف ةفلتخم راطمالا نال كلذو ؛ لطاب اذه لوقف

 ةراتو اليوط ًانامز رطملا لوزن ةدم مودن'ةراتو ةدعابتم نوكت ىرخأو « ةبراقتم نوكت ةزاتو

 ةنخسملا سمشلا ةعيبطو ؛ ةدحاو ضراألا ةعيبط نأ عم تافصلا هذه ىف راطمألا فالتخاف اليلق

 ءاعدلل نأ ىلع تلد نيالا انيأو 1 لعافلا س اندست , نوكي 0 ديال 0 تاراخلل

 1 م ةعيطلاال لعافلا ةردق

 هدمحب دعرلا حبسيو) هلوق وهو دعرلا ةيالا هذه ىف ةروكذملا لئالدلا نم (ثلاثلا عونلاإل

 ::لاوقأ ةفو (مهتنخ نكت ؤللل

 كلذ: ةبوط وو هما 0 اذهو هكئالملا نم كلم 5 نا "ع

 باحسلا ابم قوسي ران نم 1 هعم ا لكوم 1 نم 0 1 2 9؟ 0 ا نع

 قلخ هنأ نسا نعو «باحسلا هرج ز» لاق 9 عمل ىذلا توصلا اف : اولاق « هللا ام ثيح

 ىلاعت هلل حيبست هتوصو باحسلاب لكوملا كلملا وه دعرلا لوقتلا اذه ىلعف كلمب سيل هللا قلخ نم

 عمس اذإ ناك: امهنع هللا ضر سابعنبا نع ىورام اذه دكؤيو دعرلاب ىمسي اضيأ توصلا كلذو

 باحسلا ءىثني هللا نإ» لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعو : هل تحبس ىذلا ناحبس : لاق دعرلا

 «قربلا كو دغرلا هقطنف كحضلا نسحأ كحضي و قطنلا نسحأ قطنف لاقثلا

 ةايحلا لوصحل اطرش تسيل ةينبلا ةنسلا لهأ دنع نال كلذو دعبتسم ريغ لوقا اذه نأ ملعاو

 اذه نوكحيف باحسلا ءازجأ ىف قطنلاو ةردقلاو ملعلاو ةايحلا قلخي نأ ىلاعت.هتلا نى ددب دان

 عدافضلاو . رانلا ىف دلوتي لدنمساا نأ ىرن نحنو كلذ دعبتسي فيكو هل العف عومسملا توصلا

 دعبي مل اذاف اضيأو ٠ ةميدقلا جولثلا ىف دلوتت امبر ةميظعلا ةدودلاو « درابلا ءاملا ىف دلوتت

 هيلع هللأ ىبص دمح نرامز ىف ىصحلا حيبستالو ) مالسلا هيلع دواد نمر ق لابجلا حج سل

 سيل وأ كلم دعرلاب ىمسملا ءىثلا اذهف لوقلا اذه ىلعو « باحسلا حيبست دعبتسي فيكف» ملسو

 «9١-رخف عود



 ةبآلا «لاقثلا باحسلا , ءاجةليرؤا» نايا 1

 عوقو فاخيقربلا ناماكع نأكل وألا: نر ال افرول ربلات رك ىف (ةيناثلا ةلأسملا)

 : : ىنتملا لاق ثيغلا لوزن ىف عمطإ و قعاوصلا

 قعاوصلا ىثخيو اهنه احلا ىجري 2ىجريو ىثي نوجلا باحسلاك ىف

 هل نم هيف عمطيو بيبزلاو رلا هبارج ىف نككو رفاسملاك ررضهيفدل نم رطملا فاخب هنأ : ىناثلا

 . نيرخآ ىلإ ةبسنلاب رشو , موقىلإ ةبسنلاب ريخوهف ايندلا ىف لصح< ءىش لكنأ : ثلاثلا . عفن هيف

 بسح امإ ؛ كلذ هرضي نم قح ىف رشو هناوأ ىف هيلا جاتحب نم قح ىف ريخ رطملا كلذكف
 ! ةناكؤلا قطا قل

 ال نأ ابو ناب هاه راق ل ءاذنع - قربلا ثودح نأ معا 4 ةثلاثلا ةلأسملا))

 هلك لاك نز كمدير رنا وق دارا دوب ةتام ةلط رتوش نايك ع مشج هنأ كشال

 ماتلا دضاا نم دضلا روهظو سباب راح مسج 0 « بطر دراب مسج ءاملاو ةيئاملا ءازجألا

 . دضلا نم دضلا رهظي راتخم عناص نم دبالف لقعلا فالخ ىلع

 ىلع درإلا ىلوتساو باحسلا مرج لخاد ىف نةتحا حيرلا نإ : لاقي نأ زوحيال مل: لبق ناف

 ديدشلاقيزلا كلذ نم دلوتيف افينعاقي مت هقزمي حيرلا كلذ نإ مث , هنمر هاظلاحطسلا دمحبناف هرهاظ

 ؟ قرالا هو ةنوخسلل ةمجوم ةفينعلا ةكرملاو ؛ ةفيدع ةكرح

 ناك 1 < لولا : هركو نم ةنانو لاوسفملا ف دانخا لع هوعرك دات نأ": ثاواو

 ثداحلا توصلا وهو دعرلا لصحي نأو دبالف قرثلا ف امنيأ : لاقي نأ بجول كلذك سلا

 ثودح ريغنم ىوقلا قربلا ثدحيام اريثك هناف كاذكم آلا سيل هنأ مولعمو باحسلا قزمت نم

 620: الا ةجرملا ةتاملا ةكيطلل' ةلباقم ةكرملا ةرق' كيس ةلضاخلا ةنوخسلا نأ : ىاثلا + دعرلا

 ءاملا بصب ءؤطنت ةميظعلا نارينلا : لوقن لب ؟ ةيراناا ثدحت فك ئرقلا ضرراعلا اده لوصح

 مكيهذم رم : ثلاثلا ؟ ةيران ةفيعض ةلعش هيف ثدحي نأ نكمي فيكف ءام هلك باحسلاو « اهيلع

 هارب ةلصاخلا كالا - ف بسيف ةيرانلا تلصح هنأ تيف ١ هحلا اذه كرولا فرضا ناثلا نأ

 2 رد نآاو تس را دل كتملا: نأ تيشورحاألا ناوللا كلذ تدحنأآس لكل فاحملا

 . مكحلا رداقلا ةردقب الإ نكميال ًاصلاخ ءام هنوك عم باحسلا مرج ىف ةلصاحلا رانلا

 لاق (لاقثلا باحسلا ءىشنيو) ىلاعت هلوق.ةيآلا هذه ىف ةروك ذملا لئالدلا نم «ىناثلا عونلا )ل

 ةباحس لو كنال ةليقث عمج لاقثلاو ةبا ةدحاولاو سنج مسا باحسلا : فاشكلا بحاص

 ..ءانملاب لاقثلا ىهو:مارك ءاسنو ةميرك ةأرما لوقت اك لاقث باحسو ةايقث



 ةيآلا ءاعمطو افوخقربلا معبد ىذلاوه» ىلاعت هلوق
0 

 راس سرا ل س هال مس موهرارو زري سه عر

 يا َلاَتلَباَحَسلا ءىثني واعمطو نوح قربا كيري ىذلا وه

 هذ 2 1 ]أ 2 62 هم ه هه

 هاش نماهم بيصيف سيقتل لسريو هتقيخ نم ةَكَناَاَو هدمح ل

 0 مز هر ال

 «اد لآحما ديد وهو هللا ىف َنولداحي مث

 لقتسم ريغ دبعلا نأ لعدب انباحأ جتحادقف (ل 77 ًاءوس موقبهللا دارأ اذإو إل هلوق امأو

 ايندلا ىف مذلل اقحتسم هنوكب مكحي ىلاعت هنأ كش الف دبعلا رفك اذإ هناأل كلذو : اولاق . لعفلا ىف

 ىلاعت هللا هدارأام در ىلع ارداق ناكل نام الا ل يصحتب القتسم دبعلان اك ولف ؛ ةرخآلا ىف باقعلاو

 ترعشأ نإو ةقباسلا ةيآلا نأ تبثق (هل درم الف ًاءوس موقب هللا دارأ اذإو) هلوق لطبي ذئنيحو
 نغت مل : سابع نبا نع كاحضلا لاق . انيهذم ىلع لئالدلا ىوقأ نم ةيآلا هذه نأ الإ « مهيهذمب

 (لاو نمم هنود نم مل امو) ىكمل ضقان الو.ىنادعل دازال :.هنعءاطع لاقؤو ءاثش تاشنا

  مهرمأ ىلي لاو ملام : ىنعملاو . مهنع هللا ءاضق عنمبو ٠ مهالوتي نم هللا نود نم مل سيل ىأ

 . مهنع باذعلا عنمب و

 دعرلا حبسيو لاقثلا باحسلا ءىثنيو ًاعمطو افوخ قربلا كيري ىذلا وهل ىلاعت هلوق

 هللا ىف نولداجب مهو ءاشي نم ام بيصيف قعاوصلا لسريو هتفيخ ىنرم ةكئالملاو هدمحب
 لاحم ديدش وهو

 ةلمتشم ىهو تايآآلا هذه ركحذب هعبتأ هل درمالام لازناب داعلا فو امل ىلاعت هنأ ملعا

 ناسحالاو معنلا هبشت اهنأو هتمكحو ىلاعت هللا ةردق ىلع لئالد اهنأل كلذو « ةثالث رومأ ىلع

 . هوجولا ضعب نمرهقلاو باذعلا هبشتو ؛ هوجولا ضعإ نم

 ًافوخ قربلا مكيري) ىلاعت هلوق وهو قربلا : لوألا : ةعبرأ ًارومأ انه ركذ ىلاعت هنأ لعاو

 : لئاسم هيفو (اعمطو
 : لوألا : هوجو (اعمطو افوخ) هلوق باصتتا ف فاشكلا بحاص لاق (ىلو ألا ةلأسملا)

 فاضملا فذح ريدقت ىلع الإ للعملا لعفلا لعاف لعفب اسيل امهنال اهل الوعفم انوكي نأ حصيال

 لاحلا ىلع نيبصتتنم انوكي نأ زوحي : ىناثلا . اعاطإو ةفاخإ ىنعم ىلع وأ عمطو فوخ ةدارإ قل

 . اعاطإو ًافاخيإ ىنعم ىلع وأ عمط اذو فوخ اذ :ريدقتلاو عمطو فوخ هسفن ىف هناك قربلا نم
 . نيعماطو نيفئاخ ىأ نيبطاخملانم الاح ان وك نأ": فلاتلا



 ةيالا«مهسفنأبام اوريغي ىتح موقباهريغيال هللا نإ» ىلاعت هلوق 4

 اونظ نإمهو : هردقنمو هللا ءاضق نم صلختال تابقعملا هذهف « ةرخآلا ةريصبل ةبقاعم مهنم دحاو

 اذهنم دوصقملاو ؛ ةتبلا كلذ ىلع نوردقيالمهناف هئاضق نمو هللا سمأ نم مهمودخم نوصلخب مهنأ

 هللا ظف> نع هراكملا نم صالخلا اويلطي نأ ىلع ءاربكلاو ءارمالاو نيطالسلا ثعب مالكلا

 موقب هللا دارأ اذإو) هدعبىلاعت لاق كلذلو « راصنالاو ناوءألا ىلع اهعفد ىف اولوعيالو هتمصعو
 (لاو نم هنود نم مهللامو هل درم الف أوس

 لدي نيرسفملا عيمج مالكف ( مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقبام ريغيال هللا نإ ىلاعت هلوق امأ

 . داسفلاو ىصاعملا مهتم نوكي نأب الإ ماقتنالا لازناب معنلا رم هيف مثام ريغبال دارملا نأ ىلع

 دقوالإ باقعلا ىوس ىلاعت هلعفي أمت ءىثال هنال ىنعملا اذه الإ لمحال رهاظلاو : ىضاقلا لاق

 لضفيو ايندوانيد معنلابأدتبا ىلاعت هنال مدقت|مف دبعلا نم ردصيرييغت نود نم ايندلا ىفدب ءىدتبي

 اوفلتخا مث « باقعلاو كراطالا رررغعلا ىلاعت هللا هركذ اذ دارا: ءانقل' نم لع ءاش نم كلذ ق

 ىلاعت نيبف (ةنسحلا لبق ةئيسلاب كنولجعتسيو) هلوق ىلإ عجار مالكلا اذه لاق م ضعف

 : أولاق ىتح . ةيصعملاو رفكلا ىلع رارصالا مهنم مولعملاو الإ لاصئتتسالا باذع مهم لزنيال هنأ

 لاصئتسالا باذعمهيلع لزنيال ىلاعت هناف نمؤي نمهبقع ىف وأ نمؤي نم مهيف نأ مولعملا ناك اذإ

 اوريغو داسفلا ىف اوغلاب موق لك نأ هنم دارملاو , هقالطإ ىلع ىرحي مالكلا لب : مهضعب لاقو

 ,باذعلا نم اعاونأ مهيلع لزنيو معنلا مهنع ليزي هللا ناف ىلاعت هللا ةيدوبع راهظإ ىف مهتقيرط

 . باذعلا كلذ ىف لخد امبرف ماوقالا كئلوأب اطلتخم نوكي ىذلا نمؤملا نأ : مهضعب لاقو

 سانلا نإ » ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ركب ىبأ نع ىور

 ىتابجلا ىلع وبأ جتحاو «باقعب ىلاعت هللا مهمعي نأ كشوب هيدي ىلع اوذخأي ملف ملاظلا اوأر اذا

 : نيتلأسم ىف ةيالا هذبب ىضاقلاو

 م,فنأباماوريغيل مهتأل  مهئابآ بونذبنيكر شملا لافطأ بقاعيال ىلاعت هنأ (ىلوآلا ةلأسملا)

 . باذعلاى لا ةمعنلا نم ملاح هللا ريغيف ةمعن نم

 لالضلاب دبعلا ءىدتبي ىلاعت هنإ ةربجملا لوق نالطب ىلع لدت ةيآلا : اولاق 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 . رييغت هنم ناكام هنأ عم ؛ باقعلا نم مظعأ كلذو غلبيام لوأ نالذخلاو

 ءدبعلا لعف .رع رخؤم رييغتلا ىف هللا لعف نأ ىلع لدي ةيآلا هذه رهاظ نأ : باوجلاو

 . ىلاعت هللا لعف نع رخؤم دبعلا لعف نأ للع لدي (هللا ءاشي نأ الإ نؤاشت امو) ىلاعت هلوق نأ الإ

 ضراعتلا مقوف



 ا ةيآلا هَل صأ نم هن وظفحت» ىلاعتهلوق

 : تاق انف ؟ دابعلا لامعأ ةبتك ىف ةدئافلا ام (سماخلا لاول:

 : نوملكتملا لاق . ةبتكلا نم روهشملا ىنعملاب ةبتكحاا ريسفت نأ «لوآلا ماقملاإ

 ةفك ت>حجر اذإ هناف « ىرخالا ىلع نيتفكلا ىدحإ ناحج رف رعيل امنزو فحصلا كلتىف ةدئافلا

 ةلدالان أل ديعب اذه : ىضاقلا لاق . دضلا.فدضلاب ناكنإ و « ةنجلا لهأ نم هنأ قئالخلل رهظ تاعاطلا

 فقوتي الف ءايقشالا نم وأ ءادعسلا نم هنأ ملعي ةنياعملا دنع هتامب لبق دحاو لكنأ ىلع تلد دق

 ان راع اضنأ عنتميال : لاقو مالكلا اذه نع ىضاقلا باجأ مث « نازيملا ىلع ةفرعملا كلت لوصح

 كلذ: نم دضلابو , ةنجلا ىف هللا ءال وأ نم هنأ ميظعلا قلخلا دنع هرورس لوصح ىلإ عجري مال

 . هللا ءادعأ َّق

 تعضو ةصوصخم شوقن نع ةرابع ةباتكلا نأ مالسالا ءاكح لوق وهو «(ىاثلا ماقملاوإ)

 اهنارعال ىناعملا كلت ىلع ةلاد شوقنلا كلت نوك انردق ولف . ةصوصخلا ىناعملا فيرعتل حالطصالاب

 ..لك أو ىوقأ ةقكلااكللت تناك

 ةيلاوتم.ةريثك تاركو تارم.لاءءالا نم لمعب ىنأ اذإ ناسنالا نإ : لوةنف .اذه:تبث اذإ

 ةعفانلا لامعالابةراسةكلم ةكلملا كلت تناكناف . ةخسار ةيوقةكلم اهرركن ببسب هسفن ىف لصح

 لاو>ألاىف ةراض ةكلم ةكلملا كلت تناكنإو ؛ توملا دعبامب هجابتبامظع ةيناحورلا تاداعسلا ف

 . توملا دعب ام هررضنت مظع ةيناحورلا

 لكل ناك ةخسارلاةكلملا كلت لوصحلاببس ناك امل ريثكلاريركتلا نإ : لوقنف اذه تبث اذإ

 سوسح ريغ ناك نإ و رثأللا َكِلَذَو , ةخسا رلاذكلملا كلت لوصح ىف رثأ ةرركتملا لامعاللا نم دعا

 « نوكتمالو ةكرح الو ةحن ناسنالل لصحال هنأرهظ اذه تفرع اذإو . ةقيقحلا ىف لصاح هنأ الإ

 دارملاؤ هاذهف : رثكوأ لق ةواقشلا راثآ وأ « ةذاعسلا راثآ نم رثأ هسفنرهوج ىف هنم لصح و آلإ

 تابقعمهل) ىلاعتهلوق انرسف اذا هلك اذهو . رومألا قئاقحب.ملعأ هللاو ءال ؤه دنع لامعألا ةبتك نم

 . 20اللاب (هفلخ نمو هيدي نيب نم
 ملم وبأ هراتخاو « امهنع هللا ىضر سابع نبا نع لوقنم اضيأ وهو «قاشلا لوقلاإل

 براسلاو ليلا ةملظب ىفختسملاو « رهجلاو رسلا ىلاعت هللا لع ىف ىوتسي هنأ :دارملا ىناهفصألا

 هللا توفي نلف ليللا ىلا أجل رف ءءارمالاو كولملا مهو راصنالاو نينواعملاب ربظتسملا راهنلاب

 هللا نم هسارحأ هجني مل هنوظفحي 7 ناوعالاو سارحالا مهو تابقعملاب اراهن راش نمو: هرمأ

 لك. ةريصب ريصتق ؛ اذه كاذ رصبي نأ دب الف كاذ اذه رصبأ اذإ هنأل ء نوعلا بقعملاو .ىلاعت



 ةيالا «.هللارمأ نم هنوظفحت» ىلاعت هلوق "2.

 ةقيقحلا ىف ةفلتخلا تارييدتلا كلتف :مدنعحاورأ افي كلا ركنا كلتنأ كلب لق قايل لكفلوتلا هلا

 بام امأو . نومجنملاهلوقيام لعادخدكلاو جاليهلاو رمقااريبدتىف لوقلااذكو « حاورألاكلتل

 مهذارمو . ماتلاىعابطلا ىنربخأ : نولوقي مارت كلذلو مهتسلأ ىف روهشم مالكلا اذهف تامسلطلا

 ناك اذإو « هتاف آو هنايلب عفدو هتامهم حالصإ ىلوتي ةبكلف ًاحور ناسنإ لكل نأ ماتلا ىعابطلاب
 ماسمتو ؟ عرشلا نم هئيجب دعبتسي فيكحف ماكح ألا باعصأو ةفسالفلا ءامدق نيب هيلع ًاقفتم/ ذه

 ؛ ةزيرش اهضعب و « ةريخ اهضعبف اهعئابطو اهرهاوج ىف ةفلتخم ةيرشبلا حاورألا نأ هنن قيقحلا

 أ ك4 1 هدا اةقب كرا تعال ١ اطل ملا وو قلا ةووقي ابضعب او *:1ةلا نق ءاهضطين وأو ةؤعم اهضعباو

 نأ كشالو « ةيكلفلا حاورألا ىف لوقلا اذكف ٠ كلذك ةيرشبلا حاورألا ىف رمآلا

 ةيبرشبلا او رآلان م ةفئاطلكو ةيرشبلا حاورألان م ىوقأ ةفصلكو باب لكى ةيكلفلا حاورألا

 حاورآلا نم حور ةييبرت ىف نوكتت انااا ةطرطخ ةقعرمكاخ ةعسط ىف هكراشتم نوكك

 كلذل دالوأ اهنأاك ةيرشبلا حاورالا كلت نوكتو « ةيصاخلاو ةعيبطلا ىف امل ةلكاشم ةيكلفلا

 ادشم و اهتامهم ىلع اهل انيعم كلفلا حورلا كلذ ناك كلذك مالا ناك ىتمو . .ىكلفلا حورلا

 ناك اذإو ,.. ةفسالفلا وققح هركذ مالك اذهف . تافالا فونص نع امل امصاعو اههلاصم ىلا اهل

 نم هراكنتسان كك :ففيكتف « لكتلاب دنع لو يقم نمأ ةعيورشلا هب:تدرو.ىذلا"نأ انملغ كل ذك ىلا

 صم ىتلا ىوس .ةريثك دئاوفمدآ ىنب ىلع مبطاستو ةكئالملا ءالؤه صاصتخا ىف مث ؟ ةعيررشلا

 رحت 50 دال] هالي ئقيو  ؛ىصانلبلو رو رشلا ىلا نوعدي نيدطام ثلا نأ : لالا . لبق نو اهر 7

 ننالاز نيلبا نه هظفح كلم هعمو الإ دبع نم أم : دهاجم لاق : ىتاثلاو . تاعاطلاو تاريخلا ىلا

 مث بيس.ريغ نم ىوق عاد هبلق.ىف عقي دق ناسنالا نأ ىرن انأ : ثلاثلا . هتظقيو همون ىف ماوهملاو

 فشكتي دقو « هتاريخو هحلاصم بابسأ نم ايس ناكهباق ىف ةيعادلا كلت عوقو نأ ةرخآلاب رهظي

 لوأالا مالا ىلإ ىعاذلا نأ ربظبف .. ةيصعم ىف وأ ةفآ ىف هعوقول اببس ناك هنأ ةرخآلاب اضيأ

 ىداحلا كلملا ةوهءلو'الالو ء.ةنجماو داسفلل:اديرم ناكقىتاثلا رم الا ىلاو ةحارلاو ريخلل اديرم ناك

 ىلا ناك هلامعأ هيلع ىصخت ةكئالملا نأ مع اذإ ناسنالا نأ : عبارلا . ىوغملا ناطيشاا وه. ىناثلاو

 مادقالا لواح اذاف:مهبتامم.ولعو ةكئالملا ةلالج دقتعي نمأ نم نآل كيرقأا نضال نمد

 هرضح اذإ اهنع.هزجزي امكاهءلع:مادقالا نع مهنم ءايحلا هرجز اهنودهاشي مهنأ دقتعاو ةيصعم ىلع

 اهنع هل اعدار اضيأ كلذ ناك لامعا كلت هيلع ىصحت ةكتالملا ن أ لع اتا كاقبلا نم همظعي ل

 . لكأ عدرلا ناكاجنوبتك ةكئالملا نأ مع اذإو



 ١ ةيآلا «هللا رمأ نم هنوظفحت» ىلاعت هلوق

 ةكئالم كيف بقاعتي » سو هيلع هللا لص هنعو «ىدآ لك ىلع اكلم نورشعمهف راهنلا ةكئالمب ليلا

 رجفلانآرقو)هلوق نم دارا وهو «رصعلا ةالصو حبصلا ةالصف نوعمتحجيو راهنلاب ةعئالمو ليللاب

 نبا لاقو . رامنلا ةكئالم لزنتو ةرشعىهو ليللا ةكئالم دعصت : لبق (ادوهشمناك رجفلا نآرق نإ
 نع ىذلاو تانسحلا بتكي نيملا بحاص (ديعق لامشانعو نيهلانع) ىلاعت هلوق لثموه : حيرج
 ماوحلاو سنالاو نجلا نم هظفحت كلم هلو الإ دبع نمام : دهاجب لاقو . تائيسلا بتكي هراسي

 : تالاؤس ةيآلا ىفو . هتظقيو همون ىف

 ؟ تابقعملا وهو ثانالا عمج اهعج ىف ركذ مله . روكذ ةكئالملا (لوآلا لاؤسلاإ)

 تعمج مث  ةبقعم ةكئالم عمج ناركذ تابقعملا : ءارفلا لاق : لوألا : نالوق هيف : باوجلاو

 ريكذتلا ىلع لدي ىذلاو «٠ لاجر عمج ركب تالاجرو دعس تاوانبا : ليق اك ٠ تابقعمب ةبقعم
 ؛ ةباسن : وحن « اهنم كلذ ةرثكل تنأ امنإ : شفخألا لوق وهو : ىناثلاو (هنوظفحت) هلوق

 : 0 وهو « ةمالعو

 ؟ هفلخ نمو هيدي نيب نم تابقعملا كتلوأ نوك نم دارملا ام «ىناثلا لاؤسلا ل

 هلامعأ هيلعز ودعيف تابقعملا ءالؤه هب طاحأدقراهنلاب براسلاو ليللاب قختسملا نأ : باوحلاو

 لب : مهضعب لاقو ٠ الصأ ءىث مهظفح نم لاوقاألاو لامعألا كلت نم ذشي الو اهماهب هلاوقأو

 هتامهم ىف ىعس اذإ راهلاب براسلا نآل , هفلخ نمو هيدي نيب نم كلاهما عيمج نم هنوظفحي دارملا

 . هفلخ نمو هيدي نيب نم رذحي اماف
 (هللا رمأ نم) هلوق نم دارملاام «كلاثلا لاؤسلا)

 : نيلوق هف ءارقلا رثذ :تاوللو

 . هنوظفحب هللا رمأ نم تابقعم هل : ريدقتلاو ريخأتلاو مدقتلا ىلع هنأ لوألا لوقلاإ)

 مسالا فذخ هب هللا رمأ أمم ىأ هللا صأنم ظفحلا كلذ ىأ ًارامضإ هيف نأ (ىاثلا لوقلاإ)

 . نافلأ هيف ىذلا دارملاو نافلأ ؛ سيكلا لع بتكي اي هربخ قبأو

 هللارمأب هنوظفحي :ريدقتلاو ءابلا اهانعم «نم» ةملك نأ ىرابنألانبا هركذ ( ثلاثلا لوقلاوإل

 اوظفحنأ ىلع قاخلانم دحال الو ةكئالملل ةردقالهنأ هيلاريصملانم دبال هنأ لعليلدلاو « هتناعابو

 . هيلع هاضق امو هتلارمأ نم ادحأ

 مالكلا اذه نأ :باوجلاو ؟ انيلع نيلكوم ةكئالملا.الؤه لعجفف ةدئافلا ام (عبارلا لاؤسلا)

 اذكو ةدح ىلع بكوكل موي لكىف ريبدتلا نأ ىلع اوقفتا نيمجنملا نآل كلذو « دعبتسم ريغ



 ةيآلا «هفلخ نمو هيد نيب نم تابقعم هلدىلاعتهلوق /١

 راسبرد 21 راس ار ساه 662 6 سس 6 سرص ه2 6 انا مجب اس كفاضالا راس

 ريغبال هّللاذإ 1 0 نم هنو ظفح هفلخ نمو هيدي . لإ نم تايقعم

 0 ا ل هس ين سس رح سا 0 لا رح 6 ريس امرا يي ةاس د
 نمامو ها موقب هلا اذاَو مهسفن ةنأبأم اوريغي ىتح موقبام 5

 »١١« لاو نم ا

 رايتخالا نأ الإ «ةغللا ىف حيحص هجولا اذهو : ىدحاولا لاق . هسانكح ىف ىأ برسلا ىف لخد

 لع رالاو «راتتالا لع لذي لللاف اضيأو . هيلع نيرسفملا رثك ١ قاطالا لوألا هجولا وه

 .راشتنالاو رورظلا

 ىتح موقبامريغيال هللا نإ هللا سمأنم هنوظفحبهفاخ نمو هيدي نيب نم تايقعم هلإل ىلاعت هلوق

 لاو نم هنود نم محلامو هل درم الف ًاءوس موقب هللا دارأ اذاو مهسفتأبام اوريغي

 لك ل فو ملرهج نمو لوقلارسأ نم مكنم ءاوس) هلوقف «نم» ىلإ دئاع «هل» ىف ريمضلا نأ ملعا

 هذه لصأ نوكي نأ زوجيف تابقعملا امأو « تابقعم هلل : ىنعملاو « ةداهشلاو بيغلا ىلاع ىف هللا مسا

 نورذتعملا دارماو (بارعألا نم نورذعملا ءاجو) هلوةك فاقلا ىف ءاتلا تمغدأف تابقتعم ةملكلا

 او « هلبقام بقعي فلخام ءىثلك نم بقعملا مساف هبقع ىلع ءاج اذإ هبقع نم نوكي كد

 . دحاو نيهجولا الك ىف

 نأر وبلا هلع ىذلا روهشملاوهو : لوآألا : نالوق تابقعملابدارملاق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ةكئالم بقعت ليللا ةكئالم نأ ل جال امإ ؛ تابقعملاب مهفصو حمص امنإو ةظفحلا ةكئالملا هنم دارملا

 لمع نملكو ؛ بتكلاو ظف+لاباهنوعبتيو دابعلا لامعأ نورقعتي مهنألجال امإو ٠ سكعلابو راهنلا

 ناهئعنعىور .راهنلا ةكئالموليللا ةكئالم تابقعملانم دارملا اذه ىلعف . بقع دقف هيلا داعم المع

 نع كلم» مالسلا هيلع لاقف كلم نم هعم 0 دبعلا نع ىتربخأ هلل لوسراب لاق هنأ هنع هللا ىضر

 كتلمع اذاو « ارثع تيتك ةنسحا تلمع اذاف لامثلا لع ىذلا لع نيمأ وهو تانسحلا بتكي كنمع

 7 [نلاف اند لاق د01, هلمل الل رديف بك ١ نيول بح اضل لامقلا لع ىذلا لاق تيس
 نكَو كيدي نيب نم ناكلمو «اانم هءاحتساو ىلاعت هلل ةتبقارم لقأام نيرقلا سّنيف هنم هللا انحارأ

 تعضاوت اذاف كتيصان لع ضباق كلمو (هفلخ نمو هيدي نيب نم تابقعم هل) ىلاعتهلوقوهف كفلخ

 كيف ىلع كلمو « ىلع ةالصلا كيلع ناظفحب كتفش ىلع ناكلمو , كمصق تربجت نإو كعفر كبرل

 ةكئالم لدبت ىدآ لك ىلع المأ ةرششع ءالؤهف كينبع ىلع ناكلمو . كيفىف ةمحلا لخدتنأ عديال



 /١ ةيآلا «هب رهج نمو لوقلا رسأ نم كنم ءاوس» ىلاعت هلوق

 مجحلاو ةثجلا بسح ًارييك نوكي نأ عنتمي ىلاعت وهو (ريبكلا) هلوق هبيقع ركذ ىلامتشن] <

 لاعتملا هنأب هسفن ىلاعت فصو مث ةيحلالا ريداقملاو ةردقلا بسح ًاريبك نوكي نإ توف ,نادقلاو

 ةيالا هذهف هلاعفأو هتافصو هتاذ ىفأ اهون 5 ىلع لدي كلذو هيلع زوي الام لك نع هزتملا وهو

 لديكلذو « ىغبني الام لك نع ًاهزنمو « ةماتلا ةردقلاو لماكلا ملعلاب افوصوم ىلاعت هنوك ىلع ةلاد

 ىذلا باذعلا لعو اهو> قا ىتلا تايآلا ٍلعو هوركنأ ىذلا ثعبلا لع ًارداق ىلاعت هنوك لع

 , نيرخآ دنع-ةحلصملا بسحو.موق دنع ةيحلالا.ةئيشملا بسح كلذ .رخؤب امنإ هنأ و. فواجعتسا

 نيتلاحلاىف ءايلا فذحنوقابلاو . لصأللا لع لصولاو فقولاف ءايلا ثابثاب (ىلاعتملا) ريثكَن ا أرقو

 رهجنمو لوقلارسأن م ,كنم ءاوس) لاقف تامواعملا كب امللاع هنوك نايب دك أىلاعت هنإمث فيفختلا

 : لئاسم هيفو (راهلاب براسو ليللاب فختسم وه نمو هب

 :لوآلا ؟ن ناهجو هيفمأو ورمعو دز ءاوس لوقت نينثا كلطن (ءاود) ظفل (ىلوآلا ةلأسملا)

 نوكي نأ :ىاثلا . لدع'اوذ ىأ . .وزيعو تيز لدع# لاوفت اوس وذ: ىدللاو نسما

 وتسم لوي نأ حبقتسي هيوبيس نأ الإ رامضالا ىلإ ةجاح الف ريدقتلا اذه ىلعو وتسم ىنعمب ءاوس
 . اهب اديال تاركن تناك اذإ نيلعافلا ءايخأ تال ورع

 رامضالا مازتلا نع ىنغي هيلع مالكلا لح نآل ىلوأ هجولا اذه لب : لوقي نأ لئاقلو

 . لصألا :فالخ وه ىذلا

 : نالوق براسلاو ىنختسملا ىف 4ةيناثلا ةلأسملا 9

 ىراوت ىأن الف نم نالف قختساو ىنفن ءافخإ هيفخأ ءىثلا تيفخأ : لاقي (لوالا لوقلا

 : لاقي . هقي رط ىأ هبرس ىف راهنلاب رهاظ : جاجزلاو ءارفلا لاق (راهنلاب براسو) هلوقو . رتتساو
 تضم: ىأ ؛ ايرش برنت لبالا ترش برعلا لوقت“ ىرهدلا لاقر .هشرط ك1 25 هل

 تاءلظلا فايفختسم ناسنالاناك ءاوس ةبآلا ىنعفكلذ تفرع اذاف « تءاشثيح ةرهاظض رآلا ىف

 ءاوس : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق . لكلاب طيح ىلاعت هللالف ؛ تاقرطلا ىف ارهاظ ناك وأ
 ؛ ىلايللا تاءلظ ىف حتابةلا ىلع مدقي نم ءاوس : دهاجب لاقو ٠ ةسلالا هتريظأو تولقلا اخ

 : ىلا وتلا لييس لع رهاظلا راهلا قا فأن سر

 رهاظلا ىختسملا : لاق هنأ برطقو شفخالا رع ىدحاولا هلقن (ىناشا لوقلاوإل

 ةتجرختسا هىثلا تيفتخاو هت رهظأ ىأ هتيفحأو ءىثلا تيفخ : لاقي هتمو ؛ ىرارلا ب ال

 اذا شحولا برسناو « ابرس لخادلل : لاقي هنِمو: ئراوتملا براسلاو.. ىنختسملا شانلا سند

 61و ركن مو



 ل «رادقع هدنع ء ءىش لكو» ىلاعت هلوق 0

 ةدكف دالك 0 تقرر د د1 ل 0ك ا 2 دق در ضاع 1 لاق ناصقتنلا كلذا نا

 اذافةأرملا نطي ىف عمتجت ةلضف ضيحلا مد نأ : عباسلا . رمآلا لدتعيو ربجلا هب لصحيل اموي لما

 اذإ مث ؛ قورعلا كلت لخاود نم تلاسو تجرخو تضاف تالضفلا كلت نم اهفورع تاللتما

 انااك] دلو وت ءامو هلك نإ القاذ] هك اذه ىرذدأ ةرم قورعلا كلتا تاالتما دا وللا كلت: تلاس

 هسيلع قخمال اهدايدزاو ماحرألا ضيغ ملءيو ٠ قار ملعي ىلاعت هنأ : ىندملاف ةيردصم اهنإ انلق

 . هلاو>أو هتاقوأ نم الو كلذ نم ءىث

 « هنع صقني الو هزواجبال دحو ردقب : هانعف «رادقمب هدنع ءىث لكوإل ىلاعت هلوق امأو

 ( اريدقت هردقف ءىث لك قاخو) ناقرفلا لوأىف هلوقو (ردقب هانقلخ ءىثلكانإ) هلوةك

 ملعي ىلاعت هنا : هانعمو علا ةيدنعلا نم دارا نوكيا نأ (رادقم هدنع ءىشلك) هلوق نأراعاو

 تامولعملاك ا: ىف رييغتلاعوق وعنتماكاذك ردا نك ىمونيملا كفل ادجولا لعملك و. نك هلك

 ةيلزالا هتئيشم ةنيعم ةلاحو نيعم تق وب ثداح  ك صصخ لاعتهنأ ةيدنعلا نم دارملا نوكي نأ لمتحو

 «صاوخو ىوق ايف عدوأو ةيلك ءايشأ عضو ىلاعت هنأ مالسالا ءاكح دنعو , ةيدمرسلا هتدارإو

 ةصوصخم تابسانمو ةنيعم ةيئزج لاو>أةصوصخم لا ريداقملاب ةردقملا امتاكرحنم مزلي ثيحب ابكر حو

 ىلع لئالدلا لدأ نم وهو « مثرطاوخو ملاوحأو دابعلا لاعفأ ةيآلا هذه ىف لخديو ؛ ةردقم

 . ةلزتعملا لوق نالطب

 نع باغام ملع ديري : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق (ةداهشلاو بيغلا ملاع إل ىلاعت لاق مث

 . دهاشلا اهم دارأ (ةداهشلاو ) بئاغلاهيديربردصم(بيغلا) اذهىلعف : ىدحاولالاق . هودهشاموهقلخ

 . دوجوملا وه دهاشلاو , مولعملا وه بئاغلا : مهضعب لاق . دهاشلاو بئاغلاب دارملا ىف اوفلتخاو

 ا 1 اج نر | لاقز | دحام دهاشلاو . للا نع تاغام تئاغلا : نو رخأ لاقو

 تامودعالاو ؛تادوجوملاوتامودعملا : نامسةتامولعملا : لوقنو . قال !هفرعيامدها كلاو ؛ قلخلا

 اتت اه تادر ءلاز اهدوجو عنتمال ت 0 اهدوجو عنتمب تامودعم اهنم

 ماكحأ هلةعيرألا ماسقأألا هذهنم دحاو لكو ؛ اهمدععنتمبال تادوجوهو « اهمدع عنتمب تادوجوم

 مامإ نع ىراصنألا ريساقلا ىبأ نع دلاولا مامالا خيمشلا كحو . ىلاعت هلل مولعم لكلاو « صاوخو

 كلت نم دحاو لك ىف هلو احل ةياهنال تامولعم ىلاعت هلل لوقي ناك هنأ ىلاعت هللا مهمحر نيمرحلا

 هعوقو نكمي هنأ هلاح نم ىلاعت هللا معي درفلا رهوجلا نآل ءاه ةياهنال ى اك تارا تافوأمملا
 لاوحاألا لكب ملاعىلاعت وهو « لدبلا ىلع اهل ةياهنال تافصب افوصومو لدبلا ىلع امل ةياهنال زايحا ىف
 (ةداهشلاو بيغلا ملاع) ىلاعت هلوق تحن لخاد ماسقالا هذه لكو « ليصفتلا ىلع



 1 ةيالا عدادزتامو ماحرالا ضيغتامو »ىلاعت هلوق

 لجل كلذ اوبلط مهنأ ىلاعت مع ولف ٠ ةداكتلار مهرارصا دادزب وأ ؛ ك1

 مأ لعامل ىلاعت هنكل « هنع مهعنمامو ىلاعت هللا 0 « ةدئافاادب زمو ناينلا “كلطو داشرتسالا

 نولوةيو) ىلاعت هلوةك وهو كلذ نع مهعنم ىلاعت هنأءرجال دانعلا ضحملجال الا كلذاولوي مل

 (هللا دنع تابآلا امنإ لق) هلوقو (اورظتتاف هلل بيغلا ا! لّقف هبر نم ةيآ هيلع لزنأ الول

 مهناآل كلذو ثعبلا راكنا ىف (مطوق بجعف بجعت نإو) لاق امل ىلاعت هنأ رظنلا هجو نأ : ىتاثلاو

 قبيالو ضعبب اهضعب طلتخ اهتتفتو اهقرفت دنع تاناويحلا نادبأ ءازجأ نأ ببسي ثعبلا اوركنأ

 اذ تكانت لا 7 املاع نوكيال نم قح ىف زايتمالا قبيال امنإ هنأ ىلاعت نيبف زايتمالا

 اهضعي زاتمب تح ..أ جالا كلت قبي هناف « تاموامملا 20 املاع 0 ق> ىف

 0 50 ملعب نأ ل عيمجي املاع ىلاعت هنوك ىلع جتح | مث ء ضعبلا نع

 ملاع ىلاعت هنأ : ىنعملاو (ة:سحلا لبق ةئيسلاب كنولجعتسي و) هلوقب لصتم اذه نأ : ثلاثلا . ماحرألا

 . ىلع ءأ هللاو ةحلصم هنف هنرك معيام بسحب باذعلا لزني اما ىلاعت وهف تامولعملا عيمجي

 نأ امإ (دادزتامو ماحرالا ضيغتامو ىث أ لك لمحتام) هلوق ىف ءام» ظفل 4 ةيناثلا ةلأسملاا)

 هنأ دلولا نم هلمحتام ملعي هنأ ىنءملاف . ةلوصوم . تناك ناف ةيردصم نوكتت نأ اهإو ةلوصوم نوكت

 نم كلذريغو ريصق وأ ليوطو حيرق وأ نسحو صقان وأ ماتو ىثنأ مأ ركذ وهأ ماسقالا ىأ نم

 :هيف ةفرتملاو ةرضاطا لاوخلا

 ضاغ : لاقي ايدعتموأ امزال ناك ءاوس ناصقنلا وه ضيغلاو (ماحرالا ضيغتامو) لاق مث

 هنأ الإ ماحرالا هضيغت امو ةيآلا نم دارهلاو (ءاملا ضيغو) ىلاعت هلوق هنمو انأ هتضغو ءاملا

 هنم تددزاو قح هنم تذخأ : لوقت ةدايز هذخأت أ (دادزتامو) هلوقو عجارلا ريمضلا فذح

 : هوجو ىلع هدادزتو محرلا هضيغت امف اوفلتخا مث (اعست اودادزاو) ىلاعت هلوق هنمو ءاذك

 اكيرش نأ ىوري ةعبرأو ثالث ىلعو نينثاو دحاو 5 لمتشي دق محرلا ناف دلولا ددع : لوألا

 هتدالو ةدم : ثلاثلا . امات نوكي دقو . اجدخم نوكي دق دلولا : ىتاثلا . همأن طب ىف ةعيرأ عبار ناك

 ىلإو : ىلاعت هللا هخر ةفتح ىأ تدع نيتتس ىلإ اهلعاذيزأو نهذأ ةند نورك 3

 نطبىفقب نايح نب مرهو . نيتئسلدلو كا>ضلانإ ليقو « كلا. دنع سمخ ىلإو . ىعفاشلادنع ةعبرأ

 طقسلاب صقنيام : سماخلا .رثكي ةراتو لقي ةرات هناف مدلا :عبارلا .امرهىمس كلذلو نينسعبرأ همأ

 مدلالاس اذإ هنأل كلذو . ضيحلامدروهظب صقنيام : سداسلا . ماقلاب دادزيامو متي نأ نيَغ نه

 ةدايزلاهذه ريصتل لحام ايأ دادزءناصقنلا ك|ذلوصحرادقمم و . صقن ودل ولا فعض لجلا تقو ىف
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 ةيآلا «ىثأ لك لمحتام ملعي هقلاد ىلاسعت هلوق ١

 95 ات سانا نه اس سد ع 000 0

 2 ءىش 0 ماحرألا ضيخت هو و ىتنأ لكل محتام ملعب 0

 هدم داس 2 هده

 اوفا لا نمت ءاو ءا وس 1 لاعَتمل ريكا ةداهشا و بغل مَ «/2 رادقمب

 5 216 ل تر 6 لآ 2 6م

 ٠٠< رآهتلاب ٌبراَسَو ليلا فختسم وه نمو هب رهج نمو

 57 ناك ايلف نآرقلا ةحاصف وهو نامزلا كلذ. انما ناكام. م هن زجعم لعج ةغالبلا ١ ةحاصفلا

 اذه لظأ تاردسملا را  ناهلظا دع اويموال ن ف مرعابطب قل اهنوك عم ةزجعملا هذم اونمؤي مل

 . اظتنم هعم مالكلا قبي ىذلا حيحصلا هجولا وهو ىضاقلا هررق ىذلا وه

 هيبسب كيلق قيضي الف ازجعم نآرقلا نوك نودجحال مهنأ ىنعملا نأ وهو «قاثلا هجولاو

 مهلع رداقب تسلو مهرودص ىف ناميالا لصحب نأ ىلا رذنت نأ الإ كيلع اف رذنم تنأ اما

 الإ كل سيل ىنعملا نوكيف ىلاعتو هناحبس هللا وهو قيلختلاب مهتياده ىلع رداق . داه موقلكلو

 . لاعت هللا نف ةيادشلا امأو «راذنالا

 دل ىف داق دما: لواألا: الاوقأ اًنهَش اوركد نيررشفملا نم رهاظلا لهأ نأ ملعاو

 رخآلا ةزجعم ريغ مهنم دحاو لكةزجعمو ةدح ىلع رذنم موق لكلو رذنم تنأ امنإ : ريدقتلاو

 د1 رابع للا ضر سابع نا نع كلذ ىو ر لاقت 0 .لسو هيلعهللا صدم رذنملا : ىتاثلا

 هللا ىضر سابع نبا لاف . ىلع ىداحملاو ؛ ىنلا رذنملا : ثلاثلاو . كاحضلاو « دهاجمو « ريبج نبا

 تكمرلا أاموأ < «رذنملا انأ» لاقف 0 للص هللا لوسر عضو :| ع

 «ىدعب نم نودتهملا ىدتم كب ىلعاب ىداهلا تنا» لاقو هنع هللا ىضر ىلع

 رادقمب هدنع ءىش لكو دادزت امو ماحرألا ضيغت امو ىتأ لك لمحت ام ملي هللا ىلاعت هلوق

 فختسم وه نمو هب ربج نمو لوقلا رسأ نم ,كنم ءاوس لاعتملا ريبكلا ةداهشلاو بيغلا ملاع

 م رامنلاب براسو ليللاب

 : لئاسم ةياللا ف

 تايآ اوبلط مهنأ مهنع ىح امل ىلاعت هنأ : لوألا . هوجو رظنلا هجو ىف «ىلوألا ةلأسملا)

 جلاس راو دارا ع دلت هنأ نيب ٍلسو هيلع هللا لص لوسرلا هب ىتأ ام ا

 نوعفتني لهو ؛ دانعلاو تنعتلا لجالو أ . نايبلا بلطو داشرتسالل ىرخألا ةيآلا اوبلط له مهنأ



 ١ ا ة لكلو رذنم تنأ امنا ىلاعت هلوق

 نم رخآ عون هيلع روظام هنأ عم ؛ ازجعم نآرقلا نوك ىف اونءط اذا حصي اء! ؛ مالكلا اذه نإ

 الوا) اولوقي نأعنتمال د رخآ عون هدب ىلع ربظ دق نوكي نأ ريدقتب نآل ؛ تازجعملا

 . نآرقلا ىوس زجعم هل ناكام مالسلا هيلع هنأ ىلع لدي اذهف (هير نم ةيآ هيلع لزنأ

 ىلا تازجعملاىوس تازجعم بلط هنم دا رم ا لعل : لوالا : نيهجو نم هنع باوجلانألعاو

 ريثكلا قلخلا عابشإو هبياصأ نسب نم ءاملا عوذو عذجلا ني ملمو هيلع هللا لص هنم اهودهاش

 بلقو 2 اصعلاب ردبلا قاف لثم : رؤمالا هذه ريغ ةرهأق تأزجعم هنم اورلطف 0 ليلقلا ماعطلا نم

 . اًناست اصقلا

 ؟ ماطعأ امو مهعنم ىلاعت هللا نأ ىف ثيسلا اف: لبق نآذ

 نآرقلا روبظو امكحت قابلا بلط نوكف :ضرغلا مث دقف ةدحاولا ةزجعملا رهظأ امل هنإ :انلق

 ىلع نورضصي مهنأ مع للاخت هلعلف كا 3 تازجعملا 957 ىلإ ها كلذ عم ناكر كف 2 هزجعم

 لاصئتمالا باذعل نيمج ودسم كمايح نوريصي أوناكو / ةمبإلا تازجعملا كلتروهظ لعل دانعلا

 اريخ مهف هللا لع ولو) هلوقب كلذ ىلاعت هللا نيب دقو « مهبولط» ىلاعت هللا مهاطعأ ام ببسلا اذبلف

 نوءفتنيال مهنأ ىلاعت هيلعل مهمولطم مهطعي مل هنأ نيب (نوضرعم مثو اولوتل مهعمسأ ولو مهعمسال
 بلطف ؛ رخآ دحاو ءاج ةزجعمب ىنأ املك هنأوهو : هل ةيامنالام ىلإ ىضفيبابلا اذه حتفف اهنأو ف

 ١ لطاب ا 2 مالسلا مهلع ءامبن الا ةوعد طوقس بجاوي كلذو 2 0 هزجعم هذه

 . تازجعملا راس ةدهاشم لبق مالكلا اذه اوركذ رافكسلا لعل باوجلا ىف «ىناثلا هجولا ل

 لئاسم هيفو (داه موق لكلو رذنم تنأ امنإ) لاق كلذ رافكلا نع ىك- امل ىلاعت هنإ مث

 اوفلتخاو . لصولا ىف ءايلا فذحو (داه) هلوق ىف نيونتلاىلع ءارقلا قفتا (ىلوألا ةلأسملا)

 نع ميلف نبا ةياور وهو ؛ءايلا ريغب : نوقابلاو « ءايلا لع فقولاب : ريثكح نا أرقف , فقولا ىف

 فيفختلا 0

 رذنم مالسلا هيلع لوسرلا نأ دارملا : لوألا : هوجو ةي آلا هذه ريسفت ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 راهظإ ىف لكلا نيب ىوس ىلاعت هنأو ٠ عادو رذنمو داه هلبق نم موق لكلو ؛ مهل نيب هموقل

 ةصوصخملا ةزجعملا كلتب صيصختلا قحتسا هلجاأل صوصخم قيرط موق لكل ناكهنأ الإ ةزجعملا

 مهتقيرط ىلإ برقأ وهام هتزجعم لعج رحسلا وه مالسلا هيلع ىسوم نامز ىف بلاغلا ناك ادلف
 هه ناك ام هل زجعم لعج : بطلا مالسأا هياع ىسع مايأ ف كفلاغلا ناك احلتإو

 ال

 سو هيلع هللأ ىلص لوسرلا مايأ ُّق كفاغلا ناكاملو 0 صربالاو هك الا ءارباو قوملا ءابحأ وهو

 ةقيرطلا كلت سنج



 ةيآلا «هبر نم ةيآ هيلع لزنأ االول اورفك نينلا لوقيو» لاعت هلوق ١

 م مع 0

 0 تنا امم هن 2 نم ا هيلع لونا اورمك َنيذلا ل 1

 ه- - تت اا

 «1/» 3 موق

4 

 ىناثا 0 نأو « رئابكساا باحصأ ىلع 7 1 نأ 08 باقنلا ندا كتر كفنإو

 رامككلا لاو ١ نع

 ةرفكم مسهتبوةع نأ لجأل رئاغصاا لهآل ةرفغم وذل : دارها نوكي نأ زوحجال مل : ليق ناف

 لجعيال امإ ىلاعت هنأو اوبات اذا ةرفغم وذل كبر نإ : دارا نوكي نأ زوحي ال ل : لوقن مث

 أ ا فعل هده ف تاكيد مهل ةرفغم وذ وهف !وبات ناف « ةبوتلاب نايتالا ىف هل الاهمإ باقعلا

 باوجلاف ؛« باقعلا ليجعت اويلط ال مولان ال هيلع ظفللا لمح بحب : لوةن لب ةرخالاىلإ باعلا

 مل لوقن مث لاؤسلا ىلع باوجلا قبطني ىتح باقعلا ريخأت ىلع الوم نوكي نأ بحب هيف روكذملا

 0000 الاهمإ ةبوقعا لجعيال استإىلاعت هنأ ةرفغم وذل كب رذإو : دارملا نوكي نأ زوال
 باقعااديدش وهف اوبودي ملو مهيلظ مظع نإو « ةرفغم وذ وهف اوبات ناف « ةبوتلاب

 نانكلا  لاع تأ تح وا الإ و . ةرفعم ىسيال ناقعلا نيخأت نأ لوألا نع : تاوجلاو

 اذ_مب حدمت ىلاعت هنأ : نائل نعو « ةرحالا لإ مماقع رد لا تانأ لح هل روفغم مهلك

 رباغصلا نأرفغ بجب مدنعو هيف حدمب الف بجاولا هنا لضفتلاب 00 كك حدعلاو

 ملظلا لوصح لاح ناار « ملظلا لاح ةرفغملا لوصح ىضتق, ةيآلا رهاظ نأ انيب انأ : تلاثلا نعو

 . هانرك ذام حصو ةلئساأللا هذه تطقسف « ةبوتلا لوصح عنب

 «داه موقلكلو رذنم تنأ امنإ هبر نم ةيآ هيلع لزنأالول اورفك نيذلالوةيو ل ىلاعت هلوق

 مث , الوأ رشنلاو رشحلا ىف مهنعط ببسب هتوبن ىف اونمط مهنأ رافكلا نع ىكح ىلاعت هنأ ملعا

 هتوينف اونعط مث ءايناثلاصئتسالا باذع لوزننم هب مثرذنيامةعصىف مهنعط ببسب هتوبن ىف اونعط

 . ةيآلا هذه ىف روكذملا وهو ءاثلاث ةنيبلاو ةزجعملا هنم اوبلط نأب

 لثم باتك اذه : اولاقوتازجعملا سنج نم نآرقلا نوك اوركنأ مهنأ هيف ببسلا نأ ملعاو

 رسل اعز | هلا 1و نركك ال نيعم كاتك و نيقففيدصتت ناسنالا نانتإ و تتكللا رئاس

 . مالسلا امهيلعىسيعو ىموم تازجمم لدم نوكيام

 : اولاق . نآرقلاىوس مالسلا ةالصلاهيلع دم يتدصف رجعم رهظي هنأ معز نم سانلا نه نألعاو



 ١١ ةيالا مهملظ ىلع سانلل ةرفغموذل كبر نإو» ىلاعت هلوق

 رطمأف) هلوق ىف مدهنع ىلاعت هللا لاق اك مهيلع باذعلا لوزن انهه ةئيسلاب دارملاو ةنسحلا لبق ةئيسلاب

 ءامسلا طةست وأ) هلوق ىلإ (اعوبني ضرآلا نم انلرجفت ىتح كل نم: نل) هلوق ىفو (ةراجح انيلع
 ملسو هيلع هللا ىلص ناكو ؛ لوسرلا هركذ امف مهنم ًانعط كلذ اولاق امنإو (افسك انيلع تمعز اك

 لوزن هنم اوبلط موقلاف ايندلا ف رفظااو رصنلا لوصحيو ةرخالا ىف باوثلاب نام.الا ىلع مثدعي

 (ةنسحلالبق ةئيسلاب كنواجعتسيو) هلوقب دارملاوه اذهفرفظااو رصالا لوص>هنم اوبلطي ملو باذعلا

 . مهذؤيو مثءوسي هنآل ةئيس باذعلا اوس امبإ وريخأتلاو لاهمالاب انهه ةنسملا رسف نم مهنمو

 ةقديبع ةلثم و ةلثم وقعا : ثراوق ةيردلا نإ ملعاف (تالثملا مبلبق نم تلخ دقوزإل هلوق امأ

 هعمجل ةلثم لاق نمو . تالثم هعمجل ةلثم لاق نف . مست ةغل ةيناثلاو , زاجحلا ةغل ىلوألاف « ةقدصو

 ةلثملا : هللا همحر ىرابنألا نبا لاقو « جاجزلاو ءارفلا هاكج اذكه . ءاتلا ناكساد تالثمو تالئم

 نالفب نالف لثم ءملوقنم وهو « ةحيبقهعم ةروصلا قت رييغت وهو « ايش بقاعملاف ةنيبملا ةبوقعلا
 راعلل لاي مث ؛ لصألا وه اذهف هنطب رقب وأ هينيع لمس وأ هفنأ وأ هنذأ عطقب امإ هتروص حبق اذا

 املو ؛ هبشلا وه ىذلا لثملا نم فرحلا اذه لصأو : ىدحاولا لاق . ةلثم مزاللا ىزخلاو ؛ قابلا

 بحاص لاق . مسالا اذهب ىمس مرجال هل الئاممو بقاعملل اهباشم باققعلا نوكي نأ لصألا ناك

 يك ءاثلا نوكسو مملا حتفب (تالثملاو) نيعاا ءافلا عابتال نيتمضب (تالثملا) 'ىرق : فاشكلا

 ذا تالثملاو «.ةرهسلا : لاه

 . تابكرو ةيكرك

 اوملع دقو ؛ هب مهلجاعن ىلىذلا باذعلاب كنولجعتسيو : ةيآلا ىنعم : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ةلثم عمج تالثملاو « نيتمضب تالثملا فيفخت ءاثلا نوكسو مملا م

 رفكلا نع كلذ فوخ مبعدري نأ ىغبني ناكو ؛ اهب اوربتعي ملف ةيلاخلا ممالاب انتايوةع نم لزتاه

 . فلس نم لاح اراثعأ

 هنأ ىلع ةيالاهذبم اوكسمت انباحصأ نأ ملءاف (مهلظ ىلعسانلل ةرفغم وذل كبر نإوزإ هلوق امأ

 سانلل ةرفغم وذل)هلوق هلوق نأ هب لالدتسالاهجوو : ةبوتلا لبق ةريبكس!!ب>اص نع وفعيدق ىلاعت

 لكلاب هلاغتشا لاح ىأ هلكأ لع ريمألا تير : لاقي هنأ اك مظلاب مهلاختشا لاح ىأ (مهبلظ ىلع

 مظلاب ناسنالا لاغتشا لاحنأ مولعمو ؛ ملظلاب مهلاغتشا لاح سانا ًارفاغ ىلاعت هنوك ىضتقي. ادهف

 لمعلا كرت : لوقن مث . ةبوتلاب لاغتشالا لبق بنذلا رفغي دقرلاعت هنأ ىلع اذه لدف ًايئات نوكيال

 .« بولطملا وهو ةريبكلا لهأ ق> ىف هبالومعم قس نأ بجوف :؛ رفكلا قح ىف ليلدلا اذهب

 هلوق هعم ركذ لب (مهللظ ىلع سانلل ةرفغم وذل كبر نإو) هلوق ىلع رصتتقي مل ىلاعت هنإ :لوقنوأ



 ةيالا ملا لبق ةئيسلاب كن واجعتسي 1 ىاعلا هل هوق ١

 6مم © لس

 َنِإَو تالا مهل نم لح لفرو ةلسحلا لق ةئيسلاب كَ واجعتسيَو

 هد باَقعلا ديد كبر نو 0 00

 ه- دا

 اننا قا م ايكلا

 لاحم ىلاغت هللا قح ىف كلذو هببس فرعيال ىذلا وه بجعلا ا لاق هين اغلا ةلأسملا )9

 ك2 3205 لس نإ و دارألا ناكف

 بحي ذئنيفخ ىلاعت هسفن ىلا بجعلا ةفاضاب ىرخألا ةيآلا ىف مهضعب أرق : لوقي نأ لئاقلو

 تاياهت لعاهلمح بحي و « ضارعالا ىدابم نع اهبمزنت بحب ظافلألا هذهلاثمأ نأ انيب دقو هليوأت

 . راكنالا لع الوم اذه ناكف هركنأ ءىثلا نم بجعت اذإ ناسنالا ناف ضارعالا

 ناك اذإ هلاثمأ و (ديدج قلخ ىنل انثأ ابارت انك اذئأ) هلوق ىف ءارقلا فاتخا «هثلاثلا ةلأسملا)

 " نبا مهو نيفرحلا ىف نيماهفتسالا نيب عمج نم مهنف ىناثلاو لوألا ىف مابفتسالا ةروص ىلع

 وبأو .دمبال هنأالإ ةدحاو ةزمب مهفتسي ريثك نباف ءالؤه فاتخا مث ءةزو مصاعو 0

 نيب عمجيال نم مهنمو ؛ نآرقلا لك ىف نيتزمم مصاعو ةزمحو . اهيف دمي ةلوطم ةزمهب مهفتسي ورم

 ىناثلا ىف ربخلا ىلع أرقيو لوألا ىف مهفتسي ىنلاسكلاو سماع نباو عفانف اوفلتخا مث , نيماهفتسالا

 ةزم. عفانف رخآ هجو نم ءالؤه فاتخا مث ىناثلا ىف ماهفتسالاو لوآلا ىف ربخلا ىلع رماع نباو

 الإ رماع نبا كلذكو تافاصلا ىف الإ كلذكف عفانامأ "000 فاكشلا) ءاع نار ةلرطقادع

 . تافاصلاو توكتعلا ىف الإ قاسكلا كلذكو : ةعقاولا ىف

 ًابارت انك اذئأ : هريدقت فوذح (ابارت انك اذئأ) ىف لماعلا : جاجرلا لاق 4 ةسعبارلا ةلأملا)

 . فوذحلا ىلع هدعبام لدو ثعبن

 وذل كبر نإو تالثملا مهلبق نم تلخ دقو ةنسحلا لبق ةئيسلاب كنولجعتسيو ) لاك هود

 4 باقعلا ديدشل كب راو مهيلظ ىلع سانأل ةرفغم

 اك موقلاو ءايندلا باذعب ةراتو ةمايقاا باذعب ةران مهدد ناك ملسو هيلع هللا لص هنأ معا

 ىلؤألاة بآلاف هركذ مدقت ىذلاوهو رشنااو رشحلاو ثعبلاو ةمايقلا اوركنأ ةءايقاباذعب مدده

 نعطلا ليبس ىلع هلازنإو هراهظإ هنم اويلطو باذعلا اذهب انج : هل اولاق ايندلا باذعب مهدده الكو

 لوسرلا نواجعت مهنأ مهنع هللا كح ببسلا اذهلف هل لصأ ال مالح هلوقي ىذلا نأ راهظإو . هيف
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 8 آلا مهرب اورفك نذلا كتاوأد ىلاعت هلوق

 رمهعلاو يلا رخدس ىذلا وهو 3 لرمع ريغ تاومسلا عفر ىذلاوه ةنأو 1 نيعمجأ قئالخلا قلاخو

 ةيفاو هتردق تناكن ف « بئارغلاو بئاجعلا عاونأ ملاعلا ف ربظأ ىذلاوهو ؛ دابعلا لاصم قفو ىلع

 ىوقالا ىلع رداقلا نال ؛ هتوم دعب ناسنالا ةداعاب ةيفاو نوكتال فيك ةميظعلا ءايشالا هذه

 . بجعتلا عضوم ريرقت اذهف « ىلوأ فعضالا لقالا ىلع ارداق نوكي نأف لك الا

 اورفك نيذلا كئلوأ) هلوق : اهلوأ : ءايشأ ةثالثب مهبلع مكح مالكلا اذه ىكح امل ىلاعت هنإ م“

 رفكلا ثعبلاراكنإ نم مزل امنإو «رفاكوهف ةمايقلاو ثعبلاركنأ نم لك نأ ىلع لدي اذهو (مهيرب
 اذا كف ةردقلا زاكت] امأ ... قدصلاو ملعلاو ةردقلا راكناب الإ متيال ثعبلا راكنإ نأ ثيح نم مهمرب

 ناكنإو هنإ : ليق وأ . ةداعالا ىلع ردقي الف رايتخالاب لعافال تاذلأب بجوم ماعلا هلإ نإ : ليق

 عئابطلا تاريثأتو نيوباألا ةطساوب الإ ناويملا داحيإ هنكحمب الف ؛ةردقلا مات سيل هنكل ارداق

 نءععيطملا أذه زيي هنكمالف 2 تاي زجلاب ماع ريغىلاعت هنأ َ لق اذإ 4 معلا راكنإ اأو 5 كالفآلاو

 هيلعزئاج بذكلا نآلل لعفيال هنكل هنع ريخأ ناو هنإ : لبق اذا اكف قدص'اراكنإ امأو . ىصاعلا

 . هللاب رقك كعتلا ناكلإ نأ تيث ارفك ءاشاألا هذه 15 ناك اكد

 ركب وبأ لاق : لوآلا : نالوق هيفو (مهةانعأ ىف لالغالا كئلوأو) هلوق (ةيناثلا ةفصلا)

 ىف انلعج انإ) ىلاعت هلوق هريظنو . مانصألل مهدايقناو مهتلذو مثرفك : لالغأالاب دارملا : مصأالا

 : رعاشلا لاق (الالغأ مهقانعأ

 دايقأو كذاغأ دش ع 7

 باذعلاب هيلع ىزاجي كبر كلمزال هنأ : ها 2 ءىدرلا لعل كقنعو لغ اذه: لجرلللاقيو

 لوقةرصن نكي : لوقأو « ىلوأ ةقيقحلا ىلع مالكلا لمح نأ الإ المتحم ناكنإو اذه : ىضاقلا لاق

 نولمحت تأ و لصاح ريغكلذو لاحلا ىف مهقانعا ىف لالغالا لوص- ىضاقي ةيآلا رهاظ نأب مصالا

 لالغالاب دارملا نأالإ لاحلا ف لصاح هنأ ىلع هلم نحنو ىنعملا اذه لصحيس هنأ ىلع ظفللا

 . انلوق نم ىلوأ مكلوق ناك لذ هوجولا ضعب نه ةقيقحلل كرات انم دحاو لككف « هانركذام

 هلوق هيلع ليلدلاو « ةمايقلا موب مهقانعأ ىف لالغالا لعجب ىلاعت هنأ دارملا «ىلثلا لوقلا ورث

 (نورجسي رانلا ىف مث ميجا ىف نوبحسي لسالسلاو مهقانعأ ىف لالغالا ذإ) ىلاعت

 باذعلاب ديدبتاا هنمدارهاو (نيدلاخاهيف مرانلا باحصأ كئاوأو) ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلا ةفصلاو ل

 ةيالا هذب رافكلل الا سيل دلخلا باذعلا نأ ىلع ىلاعت هللا مهمحر انباتحأ جيتحاو . دبؤملا دلخلا

 لهأ نأ ىلع لدي كلذو ؛ مهريغال دولخلاب نوذوصوملا مث مهنأ ديفي (نودلاخ اهيف مه) هلوق اولاقف

 -١9« رخل ؟»



لا « موق بجعف بخغت ناود ىلاعت هلوق /
 بأ

 نيل َكَكوأددَج قاع ا األ نار ا ذأ مهو 3 ٍْ جعل نإَو

 ا ب انآ كيكو لين انالاقلو دز يطا لك
 به ا

 «هد 00

 . هلثم ىأ «هيبأ ونص لجرلا مع نإ الأد ملسو هيلع هللا لص هلوق هنمو ؛ لثملا ونصلا

 يللا اع لحلا نإ : ىدملا نإ لولا ريستلاب لونشلا ا رشف اذا :'لروقفاا دق كقيرع اذإ

 يملا كاك ىاثلا يدفكلاب ءارسق اذاورد كادك رن وكي الام اهتمو رد او. نات رك دحاو لضأا نم

 .. كاذدكو ن وكي إل دقو ب ةيباشتم ةلئاتن نوكت دق لمختلا زاجشأ نأ

 هلك قسي ريدقت ىلع ءايلاب (قسي) سماع نباو مصاع أرق (د-او ءامب قست ىلاعت لاق مث

 كانا ديدي امير ورع وبأ لاق (تانج) ةلوقل ءاتلاب نوقابلاو « ثتنؤملا ىلع ردا ةلحرأ

 هلوق ىلع افطع ءايلاب (لضفي) قاسكلاوةزمح أرق (لكألا ى ضعب ىلع اهضعب لضفنو) ىلاعت هلوق

 امهاكح : نالوق(لك آلا ف)و ؛ لضفن نحو : ريدقت لعنونلاب نوقابلاو (ىتنغيو . لصفيو . ريدي)

 ' لك دال اهلل لك الا نأ هيغ نع نكح و بك ىب ىدلازثلا لكلا نأ جاجزلانعىكح ىدحاولا

 عفانو ريثك نباو تاموعطملا عيمجفماعوهو (ماد ابلكأ ) ةنجلا ةفص ىف ىلاعت هلوةلىلوأ اذهلوقأو

 . ناتغل امهوفاكلا مضبنوقابلاو ؛ نآر قلا عيمج ىف فاكلا ةنك اسلك الا نآر قي

 اورفكنيذلا كتلوأ ديدج قلخ ىف انئأ ايارت انك اذْنأ موق بجعف بجعت نإو ال ىلاعت هلوق

 (نودلاخ اهيف مث راناا باحصأ كئلوأو مهقانعأ ىف لالغالا كئاوأو مع

 : لئاسم هيف

 أدبملا ةفرعم ىف هيلا جاتحيام ىلع ةرهاقلا لئالدلا ركذ امل ىلاعت هنأ معا (ىلوأالا ةلأسملا)

 :لاوقأ هيفو (مهطوق بجعف بجعت نإو) لاقف داعملا ةلأسم هدعب ركذ

 اوناكام دعب كابإ مهبيذكت نم بجعت نإ : امهنع هللا ىضر سابع نا لاق «(لوأالا لوقلا)

 كلميالام مهتدابع نم دمعاي بجعت نإ : ىناثلاو . بحي اذهف نيقداصلا نم كنأ كيلع اوركح دق

 نإ ل ريدقت .: ثلاثلاو .:بجي اذبف ديحوتلا ىلع ةلادلا لئالدلا اوفر عام دعب ارضالو اعفن مط

 ضراالاوتاومسلا ريدم ىلاعت هنأب اوفرتعا امل مهن "ال بجعلا عضوم ىف تبحي دقف دمي بجعت



 / ةيآلاءتارواجتم عطق ضرألا ىفودولاعتهلوف

 ضعب ىف دجوي هنأ وهو « هنم بحيأ وهام انهه : لوقن لب ؛ ةيوسلا ىلع لكلل كالفالاو عابطلا

 درولا كلذ نأ عم داوسلا ةياغ ىف ىناثلا هجولاو « رجلا ةياغ ىف هيهجو دحأ نوكيام درولا عاونأ

 ىناثلا نود هيفرط دحأ ىلإ سمشلا ريثأت لصو : لاقي نأ ليحتسيف ةموعنلاو ةقرلا ةءاغ ف نوكت

 ةيكلفلا تالاصتالا ببسبال : راتخملا لعافلا ريبدتب لكلا نأ ىلع ةيعطق ةلالد لدي اذهو

 اذهف (لك الا ىف ضعب ىلع اهضعب لضفنو دحاو ءامب قسا) ىلاعتو هناحبس هلوق نم دارملا وهو

 . امنايبو اهريسفتو ةجحلا هذه ريرقت ىف مالكلا مامت

 انيبو رثؤم نم اهلدبال ةيلفسلا ثداو+لاهذه ناف ةجحلا تمت دق باوجلا اذه ركذي نأ ملعاو

 لعاف نم دبال هنأب عطقلا بحي اذه دنعف عئابطلاو كالفآلاو بك اوكلا وه سيل رثؤملا كلذ نأ

 انهه لاق ببسلا اذهلف ؛ ةتبلا ماقم ركفلل هدعب قبيالو « ليلدلا متي اهدنعو ءايشآلا هذه ىوس رخآ

 ةيلف-لا ثداوحلا هذه نإ لاقي نأ الإ ةجحلا دذهل عفادال هنآل (نولقعي موقل تايآل كلذ ىف نإ)

 املع ناك ال ثدحما ىلإ ثداحلا راتفاب ملعلا نال ؛ لقعلا لاك ىف حدقي كلذو : ةتبلا رثؤمال تثدح

 موقل تايآل كلذ ىف نإ) لاق اذهلف لقعلا لاك ىف ًاحداق ملعلا اذه لوصح مدع ناك ًايرورض

 رارسأنم ةسيفن فئاطلل اهذهف (نوركفتي موقل تايال كلذفف نإ) ةمدقتملا ةيآلاىف لاقو (نولقعي

 . نارفخلاو ةمحرلاب زوفلل ايس اهيلع فوقولا لعحي نأ ىبظعلا هللا لأسنو نآرقلا لع

 0 مصألا ركب وبأ لاق (تارواجتم عطق ضرألا ىفو) هلوق (ةناثلا ةلأسملا)

 .ءابنضعح نركت ئرخأ و. ةلمر ىرخآ و. ةحىرخأو ةحبس ىوشاو . ةيلظ هداف رخال

 عافترالا ف ضرآلا عاقب فالتخاف ةلمجابو . ءادوس نوكحت ىرخأو . ءارمح نوكن ىرخأو

 :ريدقتلاو (تارواجتم ًاعطق) فحاصا ا ضعب ىفو ؛ مولعم ىمأ ةيصاخلاو عابطلاو ضافخنالاو

 (ليختوعرزو بانعأن متانجو) هلوق امأو . تارواجتمأاعطق ضرالافلعجو ىساور اف لعجو

 هلوق هيلع ليلدلاو راجتألا كلتهفحتو عرزلاو مركلاو لخنلاهيف لصحيىذلا ناتسبلا ةنجلا : لوقتنف

 ريثك نبا أرق (اعرز امهنيي اناعجو لختب اهاتففحو بانعأ نم نيتنج امههدحالل انلعج) لاثت هلو

 هلوق ىلع افطع عفرلاب اهاك (ناونص ريغو ناونص ليختو عرزو) مصاع نع صفحو ورمع وبأو

 (ناونص)س اوقلاةياور ىف مصاع نع صفح أرقو ٠ بانعالا ىلع افطع رجلاب نوقابلاو (تانجو)

 ىلع عمجيو ونقو ناونق لثم ونص عمج ناونصلاو ؛ ناتغل امهو داصلا ركب نوقابلاو داصلا مضب

 نوكأ ونصلاو : اهختفو داصلا رتيكت ىصلا و. ىصلا رهف“ ترثك" 1ذاف ناك مسا لثم ءانصا

 : ىنارعالانبانعبلعثركذو . و:صةدحاو لكفرث" أف ةثالثلاو نانلخنلا هيفت بنتو ادحاو لصألا



 ةآلا «تارواجتم عطق ضرالا قو» ىلاعت 0 1

 زيا كم 0301 ١ د مع ا تام مهم 6م ملل يه ع سل 7 ش 7

 1 506  َتاَنَجَو تاَرواَجسم طق ضرألا فو

 ( ا يلا اضن رلاشس سرا رو 2

 ف نإ الا ىف ضب لع اه ها سيرسل

 ةنأللا؛ ماا ام قلاع هللا هررق دق باوجلا اذهو لاؤسلا اذه طقس دقف مكحلا ريدملاو

 اهعبتأ ىلاعت هنإ مث . عفاصلا دوجو ىلع لدت فيك اهنأ انيبدقو ةيوامسلا لئالدلا 5 انتا للم

 . ةيضرالا لئالدلاب

 ناك . ةيكلفلا لاو-آلا لجل ةيضرالا ثداوحلا هذه نوكتت نأ زوجيال مل: لئاق لاق ناف

 عناصلا ىلإ ةيكلفلا مارجألا راقتفاىلع مدقت امف انللد انأالإ كلذك رمآلانأ بهف لوقت نأ انباوج

 : 62 ىف احداق لاؤسلا اذه نوكال ذئايخ مكسحلا

 0 ةثلا هدكم دل ىأت ىلإ ةيالا ىف روك ذملا وه كلذو :ةكلفلا تالاصتالا لج ل ةلقسلا

 . نيرخآلاو نيلوآلا مولعىلع لمتشا باتكلا اذه نأ ملءاهيلع فقوو فئاطللا هذه ىف لما

 .ريغو نا ونص لضو مرا تانعأ و تانجو تارواجتم عطق صضرالا فوز لاك هلوق

 4 نواقعي موقل تايال كلذ ىف نإ لكالا ىف ضعب ىلع اهضعب لضفنو دحاو ءامب قست ناونص

 : لئاسم ةبآلا ىف

 نوكي نأ زوحي ال هنأ ىلع ةلالدلا ةماقإ ةيآلا هذه نم دوصقملا نأ لعا (لوأالا ةلأسملا)

 نم هريرقتو : ةيبك وكلا تاكرحلاو . ةيكلفلا تالاصتالا لجأل ملاعلا اذه ىف ثداوهلا ثودح

 ؛ ةرواجتم كلذ عم ىهو ةيهاملاو ةعيبطلاب ةفلتخم عطق ضرأالا ىف لصح هنأ : لوأالا : نيهجو

 : ةتبنم نوكحت اهضعب و « ةبلص نوكت اهطعي و: هاوار نوكت اهطعبو «ةحبس نوكت ابضعف

 راسو نمسا ريثأتاو ةرواجتم ابنإ م . اجزل انيط نوكي اهضعبو ةيلمر وأ ةب رجح نوكت أمضعب و

 : ىناثلاو . ريدقلا ميلعلا ردقتب امتافص ىف اهفالتخا نأ 0 ةيوسلا ىلع عطقلا كلت ق كك ارككلا

 كلت نإ مث .ايواستم اهيف سدشلا ريثأت نوكيف دحاو ءامب قست ضرالا نم ةدحاولا ةعطقلا نأ

 نوكنيف بنعلانمادوةنع ذخأت دق كنأىتح ةيصاخلاو ةعيبطلاو نوللاو معطلاىف ةفلتخم .ىجترافلا

 ةفئاقأا ةزوارضلاب ملعن نحنو . ةسباي ةضهاح تيقب اهناف ةدحاو ةبحالإ ةجيضن ةولح هتابح عيمج



 0 ةيالا«نوركفتي موقل تايآل كلذفف نإ ىلاعتدلوق

 ساي دراب هضامحو بطر راح هو سباي راح هرشق جرتالاف . ةفلتخلا عابطلا ةدحاولا ةرّملا ىف

 هؤامو همحو ناسباي نادراب همحيو هرشق بنعلا كلذك و ء سباي راح هرونو سبأ: راح هرزبو
 تاريثأتو عئابطلا تا ريثأت ىواسن عم ةدحاولا ةبحلا نم ةفاتخلا عئابطلل هذه دلوتف نابطر ناراح

 . ميدقلا رداقلا يكسحلا رييدت لجال نوكي نأو دبال كالفالاو مجنالا

 واحلاك رعطلا ثيح نم امإ فالتخالاو نينثا نيفنص نينثا نيجوزب دارملا (ةيناثلا ةلأسملا)

 . دوسالاو ضيبالاكنوالاوأ . درابلاو املاك ةعيبطلاوأ . ضماحلاو

 (نينثا نيجوز) هلوق ىف ةدئافلا اف , نينثا نوكي نأو دبال ناجوزلا : ليق ناف
 نينثا عاوناألا نم عون لك نم قلخ راجالا هيف قاخو ىلاعلا قلخام لوأ ىلاعت هنإ لبق : انلق

 هللا نأ انملع نينثا لاق امل امأ . صخشلا وأ عونلا دارملا نأ لعي ل نيجوز قلخ : لاق ولف , طقتف

 . ةرثك نآلا مهف سانلا نأ لصاحلاو « ديزأ الو لقأ ال نينثا نيجوز لك نم قاخام لوأ ىلاعت

 راجشالا عيمج ىف لوقلا كلذكف ؛ ءاوحو مدآ امهصخشلاب نينثا نيجوز نم اودتبا امل مهنأ الإ

 ٍ لعأ هللاو عرزلاو

 ةراشالاهيلاوراهنلاو ليللالاوح أ, لالدتسال |ةيالاهذهىف ةروكذملا لئالدلا نم 4 عبارلاعونلا)

 انوحف) لاق ام امهقاعتو راهنلاو ليللابالا لمكي ال ماعنألا نأ دوصقملاو (راهنلا ليللا ىشغي) هلوقب
 ءاصقتسالا قيسدق و: (اثكع هيلطن زابناا ليللا ىثغي) هلوق هنمو (ةزصم نابلا هنآ انلكجو للا د

 ديدشتلاب (ىثغي) : مصاع نعركب وبأو ىاسكلاو ةزمح أرق . باتكلا اذهنم فلس |مف هريرقت ىف
 لاق . ةرهاقلا عطاوقلاو ةرينلا لئالدلا هذهركذ امل ىلاعت هنإ مث ء فيفختلاب نوقابلاو نيغلا حتفو

 (نوركسفتي موقل تابال كلذ ىف نإ)

 اهمقع ركذي ىلفسلا اعلا ىف ةدوجوملا لئالدلا ركذي ثيح ردآلا رثك أ ىف ىلاعت هنأ ملعاو

 نودنسي ةفسالفلانأ هيف ببسلاو ؛ىنعملاب سحب هنم برقي اموأ (نوركفتي موقل تاي آل كلذف نإ)
 عفد ىلع ةلالدلا مقت ملاف . ةيبكوكلا لاكشالا ىف ةعقاولا تافالتخالا ىلا لفسلا ملاعلا ثداوح
 لوقي ىلاعت هناك (نركسفتي موقل تايآل كلذ ىف نإ) لاق ىنعملا اذهلف ؛ دوصقملا متيال لاؤسلا اذه

 ؛ نالدتسالا متي لمأتلاو ركسفتلا نم ماقملا اذه دعب دبالو دعب قاب ركفلا لاحم

 ثداوح متدنسأ مكنأ به لوةننأ : لوألا : نيهجو نم لاؤسلا اذه نع باوجلا نإ ملعاو
 صاصتخان أ ىلع عطاقلا ليلدلا انقأ انأ الإ ةيبكوكلا تالاصتالاو ةيكلفلا لاوح آلا ىلإ ىلفسلاملاعلا
 ميدقاا ٍردقملا صيصختب نوكي نأ دبال هةيصاخو هعضوو هعبطو ةيكلفلا مارجآلا نم دحاو لك



 ةب اللا ءنينثا نيجوز اف لعج تارعلا لك نمو» ىلاعت هلوق 1

 كلفنا ىف كناك الب ىطلا : ةدملا هاذه ىف لابجلا نأ .ريدقتلا اذهبو © ةنس فال 1 .ةعست نم بيرق

 ىلإ ترا نأ, انسلعف 0١ كل دك رمالا "سيل نكت . قرر اجج الا نم قبال تأ بجوف

 يد هر

 نم اهيف لصحبام لالجلاىذ عناصلا دوجو ىلعلابجلالاو>أب لالدتسالا نم 4« ىناثلا هج ولاول

 دقو حالمالاو تاجازلا نداعم اهيف لصحي دقو ةسيفنلا رهاوجلا عضاومو ةعبسلا تازافلا نداعم

 ادحاو ليجلان وك و « ةعيبطلاف ةدحاو ضر آلان وكف ؛ تيربكلاو ريقلاو طفنلا نداعما,مف لصح

 رهاق رداق ريدقتب لكلا نأ ىلع ارهاظ اليلد لدي لكلا ىف ادحاو سمشلا ريثأت نوكو « عبطلا ىف

 . تانكمملاو تاثدخلا ةبءامشم نع لاعتم

 «ضراألا هجو ىلعرامنألا دلوتت اهيبسب نأ لابجلالاوحأب لالدتسالا نم (ثلاثلا هجولاو ل

 تمستحا لبجلا ىلإ تاصوو ضرأاألا رعق نم ةرخمألا تدعاصآ اذاف بلص مسج رجحلا نأ كلذو

 جرختو بقثت اهمتوقو اهترثكل اهنإ مث . ةميظع هايم لبجلا تحت لصحيف ؛ لماكتت لازت الف كانه

 رثك أنف ببسلا اذو ,هجولا اذه نموهراهنآلا دلوت ىف لابجلا ةعفنف ء. ضرالا هجو ىلع ليستو

 ىساوراويف انلعجو) هلوق لثمو : ةيآلا هذه ىفام لثم رامنالاركذ اهنرق لابجلا هللاركذ اهنيأرمألا

 . اتارف ءام 5 انقيأو تاعام

 هيلإو « تابنلا ةقلخ بئاجعب لالدتسالا ةيالاهذهىف ةروكذلالئالدلا نم «ثلاثلا عونااوإ)ل

 : لئاسم هيفو (نينثا نيجوز اهف لعج تارملا لكن مو) هلوقب ةراشالا

 تربكو تبر ضرألا ةوادن اهف ترثأو ضرآألاف تعضواذا ةبحلا نأ (ىلوآلا ةلأسا ا

 نم جرخبو ءاوملا ىف ةدعاصلا ةرجشلا ىلعألا قشلا نم جرخبف اهلفسأو اهالعأ قشني كلذ ببسب و

 هلال ل كلب دل ط نآإل ؛ فاجعلا نم اذهو ضرالا لهسأ ىف ةصئاخلا قوردلا لفساللا قشلا

 ةبحلا كلت نء ىلعألا بناجلا نم جرخ هنإ مث دمحاو اهيف بك اوكلاو كالفالاو عئابطلا ا

 نم دلوتي نأ لاحم نمو ء ضراألا ف صئاغ مرج هنم لفساللا بناجلا نم ءاوحلا ىلإ دعاص مرج

 ردقملاو , ريكحلاردملا ريبدت ببسب ناكامتا كلذ نأ انيلعف «ناتداضتم ناتعيبط ةدحاولا ةعيبطلا

 اهضعبو ابشخ نوكي اهضعب ةبحلا كلت نم ةتباثلا ةرجشلا نإ مث . ةيصاخلاو عبطلا بيسبال محدقلا

 زوجلاف « عئابطلا ةفلتخع ماسجأ اهيف لصحب اضيأ ةرلا كلت نإ مث ءةرم نوكي اهضعبو ارون نوكي

 تحتو « ةنبللاب ةطيحما ةرشقلاهتحتو ةبشخلا ةرشآلا هتحتو ىلعألار شقلاف ؛ روشقا!نم عاونأ ةعبرأ هل

 لصحب دقف اضيأو ابطر زوجلا نوك لاج ابقوذ ايمع زاتمت ةقرلا ةياغ ىف ىرخأ ةرشق ةرشيقلا كلت



 1 ةيآلا «ضرالا دم ىذلاوهود ىلاعت هلوق

 ؟ هيف ةرباكملا نكمي فيكف ةرك ضرألا نأ
 ؟ اهدم نكمي فيكف ةرك اهنوك ىفاني (ضرألا دم) هلوقو : اولاق ناف

 دهاشت اهنم ةعطقلك ناكر بكلا ةياغ ىف تناكاذإ ةركلاو مبظع مسج ضراألا نأ لسنال : انلق

 لابجلاو) لاق هنأ ىرت الأ هللا لع ىف الإ لصحيال حطسلا نيبو هنيب لصاحلا توافتلاو « حطسلاك

 ةيآلا هذهنأ : ىناثلاو . انهه كلذكف اهيلع نورقتسي سانلا نم ملاعلا نأ عم اداتوأ اهلعخل (اداتوأ

 ىتح امولعم ادهاشم ارمأ كلذ نوكي نأ هيف طرشلاو ؛ عناصلا دوجو ىلع اهب لدتسيل تركذ اما

 سودسحم الو دهاشم ريغ ىمأ تيبلا تحت ةعمتجب اهنوك و عئاصلا دوجو ىلع هب لالدتسالا حصي

 . هانركذام وه قحلا ليوأتلا نأ تبتف , عناصلا دوجو ىلع هب لالدتسالا نكمي الف

 ايف لعجو) هلوقب ةراشالا هيلإو لابجلا لاوحأب لالدتسالا لئالدلا نم (ىناثلا عونلاوإل

 هتيسرأو دتولا اذه اسر لاقي اهنك امأ نع ةلقتنم ريغ اهزايحأ ىف ةيقاب ةتباث اهقوف نم (ىساور

 ان كذام داما

 : لوألا : هوجو نم ريكحلا رداقلا عناصلا دوجو ىلع لابجلا دوجوب لالدتسالا نأ ملعاو

 قيلختب نوكي نأو دبال ضعبلا نود اهيناوج ضعب ىف لبجلا لوصف ةدحاو ضرالا ةعيبط نأ
 ملاعلا نم بناجلا اذه ىف تناكراحبلا نآل تدلوت امنا لابجلا هذه : ةفسالفلا تلاق ميكح لا رداقلا

 عاقفلاز وك ىف دهاشي اك ارج- باقنيفاهيف سمشلاريثأت ىوقي مث . اجزل انيط رحبلا ىف دلوتت تناكف

 تناكامتاو : اولاق لابجلا هذه تدلوت ببسلا اذبلف : ةيقبلا رجحتيف لّقيو روغي ناكءاملا نإ مث

 ناكمدقالارهدلا ىفناكرحتم اهضيضحو سمشلا جوأ نال ملاعلا نم بناجلا اذه ىف ةلصاح راحبلا

 ناكف ضرالا ىلا برقأ تناكاهضيضح ىف تناكى تم سمشلاو لامشلا بناج ىف سمشلا ضيضح
 تناك لاهقلا ناسف ضيضللا ناك نيف تايوطرلا كذا تجوت وخلا ةدشاو قرقأ نسا

 بوذجلا بناج ىلا ضيضحلاو لامثلا بناج ىلا جوالا لقتنا امل نآلاو : لامشلا بناجىف راحبلا

 اذهىف موقلا مالك لصاح اذه لامشلابناجىف لابجلا هذه تيقبف بونجلا بناج ىلا زاحبلا تاقتثا

 اهلع سمششلا عوقوو ماع رمأ رحبلا ىف نيطلا لوصح نأ : لوالا : هوجو نم فيعض وهو بابلا

 ضعب ىف دهاشن انأ وهو : ىناثلاو « ضعبلا نود بناوجلا ضعب ىف لبجلا اذه لصح ملف ماع رمأ

 ىلع اهضعب عوضوم ةريثكح تانبل ءانبلا نااكف اذاسف افاس ةعوضوم راجحالا كلت نأك لابجلا

 نآلا سمشلاجوأ نأ : ثلاثلاو . هوركذ ىذلا ببسلا نم بيكرتلا اذه لثم لوصح دعبيو ضعب

 يضم ىلامشلا بناجلا ىلا سمشلا جوأ لقتنا ىذلا تقولا نم اذه ىلعف ناطرسلا لوأ نم بيرق
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 ةيآلا «ضرالا دم ىذلا وهو» ىلاعت هلوق م
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 موقل تايال كلذ ف نا راهنلا ليللا ىشغي نينئا نيجوز اهيف لعج
 رع نس

 ١"« كور م

 ايل 2 كا اا زك نمو ازاعأو ىناور ايف لعج و_ضراللا ده ىذلا وهو ىلاعت هلوق

 «نوركفتي موقل تايال كلذ ىف نإ راهنلا ليللا ىشغي نينثا نيجوز
 ىذلا وهو) لاقف ةيضرالا لئالدلا ريرقَتب اهفدرأ ةيوامسلا لئالدلا ررق امل ىلاعت هنأ ملعا

 ( ضراألا دم

 همجح ديازت اذإ.ىثلا نأ : لوألا : هوجو نم اهلاوحأو ضرألا هقلخي لالدتسالا نأ لعاو

 نأ ىلإ ةراشا (ضرأألا دم ىذلا وهو) هلوقف دتمي رادقملا كاذو مجحلا كلذ نك راص هرادقمو

 صقتنأ الو ديزأ ال هل لصاحلا نيعملا رادقملا كلذب ةصتخم ضراآلا لعج ىذلا وه هناحبس هللا

 نا 6 تا ماها صقنأو نآلا اوه ام ارادقم ديزأ ضرآلا نوك نأ هيلع ليلدلاو

 مصآلا ركبوبأ لاق : ىتاثلا . ردقم ريدقتو صيصختب نوكي نأدبال نيعملا رادقملا كلذب هصاصتتخاف

 مجح لعج ىلاعت هنأب رعشي (ضرالا دم ىذلا وهو) هلوقف هاهتنم كردي الام ىلإ طسبلا وه دملا

 امل هيلعنآلا ىه امب اجحرغصأ تناكول ضرألا نآل ؛ هاهتنم ىلعرصبلا عقبال امظع (جح ضرالا

 تيبلا تحت نم ةكم نم احدو اهدمف ةرودم ضرآألا تناك موق لاق : ثلاثلاو . هب عافتنالا 0

 -ااذك اذكلا | هذا اش للك دق تلا دنع ةعمجج تناك : نورخاآ لاقو ٠ اذك و اذنك تيهذف

 ةلعاوجحا ُ كلا اذه ناكآو ه ؟ل ةحطسم ضرألا انلق اذإ متي امنا لوقلا اذه نأ معا

 لئالدلاب تبث هنأ : لوألا : نيهجو نم لكشم لوقلا اذهو (اهاحد كلذ دعب ضرآلاو) هلوقب



 اتا
 كوالا ةطحيطلا

 هعبط' مزت م نم بلطي

 دي
 ءرال ا عم اوان اًديع تفيرشل محصل عبطو لم

 همزتلمل ةظوفح لقنلاو عبطلا قوقح

 ةيرصملا,ةيببلا ةعبطملاب عبط

 ةيداليم )8 ل ةيرجم ١1ها/
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